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قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 35/الف/10-95م )نوبت اول(
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد پـروژه: اجرای فونداسـیون سـاختمان اداری جدید سـتاد را با برآورد 
7/519/028/255 ریـال از محـل اعتبـارات داخلی از طریق برگـزاری مناقصه )ارزیابی-مناقصه( و براسـاس فهارس بهای 
سـال 95 بـه پیمانکارواجد شـرایط واگذار نمایـد. لذا از کلیه شـرکتهای پیمانکاری که دارای گواهـی صاحیت انجام کار 
در رشـته ابنیـه مـی باشـند و گواهـی صاحیـت ایمنـی اداره کار را دارا باشـند، دعـوت می شـود حداکثر تـا پایان وقت 
اداری 95/10/9 جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه بـه دفتـر امـور قراردادهای شـرکت آبفا کرمـان واقع در بلـوار 22 بهمن 

ابتدای بلوار سـاوه مراجعـه نمایند.
-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 375/951/500 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی

-آخریـن مهلـت تسـلیم پاکتهـای حاوی مـدارک ارزیابـی پیمانـکاران، تضمین شـرکت در مناقصه و پیشـنهاد قیمت به 
دبیرخانه شـرکت: سـاعت 14 مـورخ 95/10/19

-افتتاح پاکتهای الف و ب: ساعت 9 صبح دوشنبه مورخ 95/10/20
- افتتاح پاکتهای ج: بعد از ارزیابی در همان روز

-آدرس: کرمان- بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضاب استان کرمان- دفتر قراردادها
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی استخدام 
شرکت »شاپرک« جهت تامین نیروی انسانی خود از افراد 

عاقمند و فعال دعوت به همکاری می نماید.
1 - اپراتور سیستم 1 نفر

2 - حسابدار 2 نفر
3 - امور اداری 1 نفر

4 - صدور فاکتور 1 نفر 
5 - آبدارچی 1 نفر

شروع ثبت نام 95/10/1 تا 95/10/10
  شماره تماس 32221761 

ساعت تماس: 9 صبح الی 6 عصر

اسامی جان باختگان حادثه جهان آباد مشخص شد

جزئیات پنج شنبه خونین در فهرج
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بــــاز هــــم اختــــافـــــات 
خانوادگی حادثه آفــــریــد و ایــن 
بـار در روسـتای جهـان آبـاد از توابع 
فهـرج باعـث قتل عـام هولنـاک عده 

ای از اهالـی ایـن منطقـه شـد. 
شـامگاه پنـج شـنبه، دوم دی مـاه 
بـا  فهـرج  اهالـی  از  جوانـی   1395
بـه آتـش بسـتن خانـواده ای، مـرگ 
چندیـن زن و مرد و کـودک از اهالی 
آن منطقـه را رقـم زد.  رئیس دادگاه 
عمومـی شهرسـتان فهـرج در گفـت 
وگـو بـا خبرگـزاری میـزان بـا تایید 
قتـل 10 نفـر از اهالی یـک خانواده و 
همسـایگانش در روسـتای جهان آباد 
از توابـع شهرسـتان فهـرج در شـرق 
اسـتان کرمـان، گفـت:در ایـن رابطه 
چهـار نفـر مجـروح ودر بیمارسـتان 

پاسـتور بم بسـتری هسـتند.
وی بیـان کـرد: دسـتورات قضائی 
الزم جهـت دسـتگیری قاتـل صـادر 
پرونـده  ایـن  بـه  شـده و رسـیدگی 
دسـتگاه  کار  دسـتور  در  باجدیـت 

قضائـی قـرار گرفتـه اسـت.
صفحه 6
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

اخبار آبفا

کسب مقام اول توسط تیم 
آبفای کهنوج در مسابقات 
داخلی شرکت آبفای کرمان

ایـن مسـابقات به مـدت 4 ورز بـه میزبانی 
شـرکت آبفای سـیرجان برگزار شـد.

خبرنـگار آبفـای کرمان- مسـابقات والیبال 
داخلـی شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمان 
بـه مدت 4 روز از تاریـخ 23 لغایت 25 آذر به 
میزبانی شـرکت آبفای سـیرجان برگزار شـد.

در پایـان این مسـابقات تیـم آبفای کهنوج 
بـه مقام اول دسـت یافت، تیم های سـیرجان 
و کرمـان بـه ترتیـب در جایگاههـای دوم و 
سـوم قـرار گرفتنـد و تیـم سـتاد نیـز عنوان 
گفتنـی  کـرد.  خـود  آن  از  را  اخـاق  تیـم 
اسـت بهتریـن بازیکن رضـا بهرامـی از آبفای 
کهنوج، بهترین آبشـارزن محمدمحمودآبادی 
از سـیرجان، بهرتیـن دفـاع حسـین نقیـب 
زاده از سـتاد، بهتریـن سـرویس زن فریـدون 
محمـدی از آبفـای کرمـان و رضـا رضاپـور از 
سـتاد و بهتریـن پاسـور اصغـر شـریف زاده 
معرفی شـدند، همچنین حسـین چـرخ انداز 
از آبفـای رفسـنجان به عنـوان بازیکن اخاق 

شد. شـناخته 

گردهمایی فرماندهان پایگاههای 
بسیج ادارت شهرستان کرمان به 

میزبانی شرکت آبفای 
استان برگزار شد

گردهمایـی فرماندهـان پایگاههای بسـیج 
ادارت کل شـهید بهشـتی شهرسـتان کرمان 
بـه میزبانی پایگاه بسـیج قمر بنی هاشـم )ع( 

شـرکت آبفای اسـتان برگزار شـد.
در ایـن جلسـه کـه بـا موضـوع »نشسـت 
پایگاههـای  فرماندهـان  بصیرتـی  اخاقـی 
بسـیج ادارت اسـتان کرمـان« برگـزار شـد ، 
عبـاس سـاالری معـاون مالـی و پشـتیبانی 
شـرکت آبفـای اسـتان کرمـان در سـخنانی 
ضمـن بیـان خوشـامدگویی به حاضریـن، بر 
ایجـاد روحیـه و تفکر بسـیجی در تمام زمینه 
هـای کاری تاکید کرد و خواسـتار اشـاعه این 
روحیـه در بیـن کلیـه کارکنـان ادارات شـد.

در ادامـه جلسـه سـرهنگ الهـی معـاون 
اسـبق لشـکر 41 ثـاراهلل کرمـان و سـرهنگ 
امیـری از اسـاتید قـرآن و عتـرت بـه بیـان 
توضیحاتـی در رابطـه با لـزوم افزایش بصیرت 

در میـان بسـیجیان پرداختنـد.

جلسه کارگروه آموزشی 
مشترکین جنوب و جنوب 

شرق استان برگزار شد
مشـترکین  آموزشـی  کارگـروه  جلسـه 
جنـوب و جنوب شـرق اسـتان )17 شـهر( به 
میزبانـی امـور آبفـای جیرفـت برگـزار شـد.

کارگـروه  آبفـا کرمـان- جلسـه  خبرنـگار 
آموزشـی مشـترکین جنـوب و جنوب شـرق 
اسـتان )17 شـهر( با حضور سـنجری معاون 
خدمات مشـترکین و درآمد استان، مسئولین 
مشـترکین،مامورین قرائـت، مدیران سـتادی 
بـه میزبانی امـور آبفـای جیرفت برگزار شـد.

خدمـات  معـاون  جلسـه  ابتـدای  در 
بیـان  ضمـن  اسـتان  درآمـد  و  مشـترکین 
سیاسـت هـای آب و فاضاب در حـوزه کاری 
خود در سراسـر اسـتان، ماموریـن قرائت را به 
عنـوان سـفیران آب و فاضـاب خطـاب کـرد 
و اقدامـات و رفتارهـای آنهـا را منشـا خلـق 
درآمد و ارائه خدمت به مشـترکین و شـرکت 
آب و فاضـاب دانسـت. سـنجری مدیریـت 
قرائـت هـا توسـط کنتـور خوانـان را یکـی از 
معضـات فعلی قرائت کنتورهـای عنوان کرد 
و ضمـن تشـریح وضعیـت قرائـت ها، منشـاء 
قرائـت هـای فاقد درآمـد را مدیریت قرائت ها 
برشـمرد و از مسـئولین مشـترکین و ناظرین 
عالی مشـترکین در سراسـر اسـتان خواسـت 
بـه شـدت برخـورد گـردد.  ایـن پدیـده  بـا 
معـاون خدمـات مشـترکین و درآمد شـرکت 
آبفـای اسـتان کرمـان در ادامـه در خصـوص 
تبصره هـا مخصوصاً تبصره تابسـتانه و قرائت 
کامـل در فصـل تابسـتان و شناسـایی اماکن 
بـا وضعیـت اقامتگاههـای غیـر دائـم مطالبی 
را مطـرح و خطـاب بـه مربیان آموزشـی دوره 
گفـت: انتظـار دارم نتیجه این دوره آموزشـی 
تغییر دیدگاه مسـئولین مشترکین و مامورین 
قرائـت و صول مطالبـات در ابعـاد مختللف از 
جملـه نگـرش آنهـا به سیاسـت هـای جدید 
آب و فاضـاب اسـتان، انجـام بـه موقع قرائت 
ها ، پیمایش و شناسـایی تغییـرات در اماک 
کسـب  و  شناسـایی  و  انشـعاب  خطـوط  و 

درآمدهـای از دسـت رفتـه و ... باشـد.

کرمان ویچ

سیاسـتگذاری  شـورای  رئیـس 
اصاح طلبـان  بـا تاکیـد بـر ایـن 
بـرای کادر  کـه شـوراها  محلـی 
سـازی و تربیت نیرو اسـت، گفت: 
در انتخابـات پیـش رو بایـد کـف 
30 درصـدی بـرای جوانـان و 30 
لیسـت  زنـان در  بـرای  درصـدی 
اصاح طلبـان را دنبـال می کنیـم 

چـون ظرفیتـش وجـود دارد.
نشسـت  در  عـارف  محمدرضـا 
شـورای هماهنگـی اصاح طلبـان 
اسـتان کرمـان بـا بیـان ایـن کـه 
راهبـرد بـرای انتخابـات پیـش رو 
آمـاده شـده کـه در حـال تدویـن 
اسـت، بـه صراحت گفـت: اولویت 
بـه  اسـت  جوانـان  و  زنـان  بـا 
هرحـال یکی از مسـایلی کـه ما با 
آن روبـه رو هسـتیم نقـش جوانان 
اسـت. مـا قبـول داریم کـه از این 

مسـئله غافـل ماندیـم. 
رییـس شـورای سیاسـتگذاری 
اصـاح طلبـان  بـا اشـاره بـه این 
کـه شـوراهای سیاسـتگذاری بنـا 
اسـت در اسـتان ها شـکل بگیـرد، 
مهـم  انتخابـات  دو  شـد:  یـادآور 
شـوراهای  انتخابـات  کـه  داریـم 
اسـامی  بـرای مـا بسـیار مهـم 
دولـت  دسـتآورد  اوال  اسـت 
پایه گـذاری  و  اسـت  اصاحـات 
از  کـه  شوراهاسـت  دموکراسـی 
شـروع  مردمسـاالری  روسـتا، 
می شـود و اگـر بخواهیـم قـدرت 
در  را  مـردم  و  کینـم  پخـش  را 
سرنوشـت  در  قانـون  چارچـوب 
از  بایـد  کنیـم  خودشـان دخیـل 

کنیـم. شـروع  شـوراها 

رییس فراکسـیون امید مجلس 
بـا بیـان ایـن کـه نگاه مـان ایـن 
اسـت که شوراهای شـهر و روستا 
هسـتند،  محلـی  پارلمان هـای 
بـا اصـاح  امیـدواری کـرد  ابـراز 
قانـون در مجلـس ایـن جایـگاه را 
کا شـوراها پیـدا کننـد. عـارف با 
تاکیـد بـر این که شـوراها در عین 
حـال محلـی بـرای کادر سـازی و 
تربیـت نیرو اسـت، تاکید کرد:  در 
انتخابـات پیـش رو بایـد کـف 30 
درصـد بـرای جوانـان و 30 درصد 
بـرای زنـان را دنبـال کنیـم چون 

ظرفیتـش وجـود دارد.
او بـا بیـان این کـه گام سـوم را 
در انتخابـات اردیبهشـت داریـم و 
شـعارمان هماهنـگ با اسـفند 94 
اسـت، ادامـه داد:  شـعار امیـد و 
آرامـش پیـام دارد. در وهلـه اول 
بـرای درون جریان اصاحات و در 
مرحلـه بعـد بـرای رقبایـی کـه از 
ابتـدا موضعشـان بـرای حـذف ما 
ایـن بـود کـه جریـان اصاحـات، 

جریـان تندی اسـت .
رییـس شـورای سیاسـتگذاری 
اصـاح طلبـان  بـا بیـان ایـن که 
در دولـت اصاحـات هـم عملکرد 
معیشـت  زمینه هـای  در  دولـت 
مردم، اشـتغال جوانان و... عملکرد 
قابـل دفاعی اسـت، اظهار داشـت: 
در مـورد ریاسـت جمهـوری هـم 
 92 خـرداد  در  کـه  را  مسـیری 
طـی کردیـم، بایـد ادامـه بدیـم. 
عـارف بـا بیـان ایـن کـه شـرایط 
امـروز بـا شـرایط اردیبهشـت 92 
متفـاوت اسـت و بسـتر بـرای کار 

فراهـم اسـت ، خاطـر نشـان کرد: 
بـرای ایـن که پیـروز شـویم قطعا 
انتخابـات  در  کاندیـدا  یـک  بـا 
مـی  حضـور  جمهـوری  ریاسـت 
یابیـم و انشـااهلل امیـدوار هسـتیم 
بـا تشـکیل شـورای عالـی رسـما 

اعـام کنیـم.
شـویم  پیـروز  کـه  ایـن  بـرای 
قطعا بـا یک کاندیـدا در انتخابات 
مـی  حضـور  جمهـوری  ریاسـت 
یابیـم و انشـااهلل امیـدوار هسـتیم 
بـا تشـکیل شـورای عالـی رسـما 

اعـام کنیـم.
محمدرضـا عـارف بـا بیـان این 
کـه شـرایطی کـه قبـل از خـرداد 
92 بـا آن مواجـه بودیـم را همـه 
افـزود:  مسـتحضرند،  خوبـی  بـه 
خوشـبختانه بـا تحلیـل دقیـق و 
عمیقـی کـه در جریـان اصاحات 
شـد، کاهـش هزینه هایـی کـه به 
ایـن جریـان اصیـل تحمیل شـده 
بـود را در دسـتور کار قـرار دادیم
رییـس شـورای سیاسـتگذاری 
اصـاح طلبـان بـا بیـان ایـن کـه 
در  اصاحـات  جریـان  جایـگاه 
بعـد  صحنه هـای  در  و  انقـاب 
از انقـاب روشـن اسـت ، اظهـار 
نـه  اصاحـات  جریـان  داشـت: 
حـذف شـدنی اسـت و نـه نقـش، 
سـهم و حضـور و پایـگاه مردمـی 
شـویم. منکـر  می توانیـم  را  اش 
در  کـه  ایـن  بیـان  بـا  عـارف 
سـال های 89، 90 و 91 عـده ای 
ایـن  فاتحـه  خودشـان  زعـم  بـه 
جریـان را خوانـده بودنـد، ادامـه 
داد: اگـر رفتـار و کردارمـان را در 

سـال 90 بررسـی کنیـم متوجـه 
مـی شـویم عمـا خـود مـا هـم 
در یـک حالت بـی برنامگـی و بی 

عملـی قـرار داشـتیم.
تشـخیص  مجمـع  عضـو 
مصلحـت نظـام بـا بیـان ایـن که 
بـه  منطقـی  خوشـبختانه خیلـی 
بایـد  کـه  رسـیدیم  نتیجـه  ایـن 
تصریـح  باشـیم،  داشـته  حضـور 
طـرف  یـک  از  بایـد  ایـن  کـرد: 
پاسـخگویی  بـرای  بـود  تکلیفـی 
بـه مطاالبـات مردم و بـرای تحقق 
حاکمیـت   و  انقـاب  شـعارهای 
ارزش هـا و از یـک طـرف گرفتـن 

حـق بـود.
عارف با اشـاره بـه این که دیگر 
بحـث کنـار کشـیدن قابـل عنوان 
صحنه هـای  در  حضـور  و  نبـود 
سیاسـی تحت هرشـرایطی مطرح 

کارشناسـانه  نـگاه  گفت:بـا  بـود، 
عنایـت  و  اصاحـات  جریـان 
خداونـد اتفـاق خـرداد 92 رخ داد 
کـه بـرای جریان اصاحـات اتفاق 

ارزشـمندی بـود.
رئیـس فراکسـیون امید مجلس 
تاکیـد کـرد: نگاهـی که مـا داریم 
و بارهـا هـم تاکیـد کرده ایـم این 
اسـت کـه نباید جریـان اصاحات 
بایـد  و  شـد  متوقـف  فـرد  روی 

دید. را  جریـان 
عـارف افزود: پـس از خرداد 92 
خیلـی زود انتخابـات 94 مطـرح 
شـد کـه بـه عنـوان گام دوم برای 

تثبیـت حضـور بود. 
رییـس شـورای سیاسـتگذاری 
اصـاح طلبـان بـا بیـان ایـن کـه 
چالش هـا و مسـائلی را کـه بـا آن 
مواجـه بودیـم در 52 محـور ارائه 

بـاران  بنیـاد  در  و  بودیـم  کـرده 
روی تـک تـک ایـن محورهـا کار 
نشـان کـرد:  ، خاطـر  می کردیـم 
نتیجـه خوبـی  بـه  نـود  در دهـه 
در  و  بمانیـم  بایـد  کـه  رسـیدیم 
داشـته  حضـور  صحنه هـا  همـه 
باشـیم پـس بـه طـور طبیعـی به 
شـعار اخـاق، عقانیـت و خـرد 
جمعـی رسـیدیم کـه ایـن شـعار 
مبنـای انتخابـات اسـفند 94 قرار 
گرفـت کـه تقریبا یـک حرکت دو 

سـال و دو سـال نیمـه بـود.
زود  خیلـی  داد:  ادامـه  عـارف 
بـه ایـن نتیجه رسـیدیم کـه هیچ 
راهـی جـزء وحـدت فرماندهـی و 
نتیجـه اش  کـه  نداریـم  مدیریـت 
سیاسـت گذاری  عالـی  شـورای 
شـد که در 92 مدیریـت انتخابات 

را برعهـده گرفـت./ گفتـار نـو

دکتر عارف در نشست اصالح طلبان استان کرمان:

در انتخابات ریاست جمهوری قطعا 
یک کاندیدا داریم

در  پنجشـنبه  عصـر  انصـاری  مجیـد 
بـزرگ  طـرح  رسـمی  اجـرای  آییـن 
مفاخـر و مشـاهیر اسـامی و ایرانـی )بـا 
رویکـرد فرهنگـی و پژوهشـی( و اولیـن 
پاریـزی  باسـتانی  جایـزه  اعطـای  دوره 
در دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد کرمـان 
ویـژه حقـوق  بـه  گفت:»توسـعه حقـوق 
شـهروندی و آگاه کـردن مـردم نسـبت 
بـه مبانـی و مبـادی و روش هـای اجرای 

حقـوق شـهروندی، بـه توسـعه سیاسـی، 
عرصـه  در  کشـور  ارتقـای  و  اجتماعـی 

جهانـی کمـک مـی کنـد.«
و  بـزرگ  هـای  گفت:»شـخصیت  وی 
مفاخـر هـر کشـور گنجینـه ای هسـتند 
ارزش  و  فرهنگـی  شناسـنامه  کـه 
اجتماعـی را در دل خود جای داده اسـت 
و ایـن افراد در گذشـته و اکنـون به مثابه 
ارزشـمند تریـن سـند بهـادار تاریخ ملت 

هسـتند کـه بایـد ایـن گنجینه هـا را در 
دل جـای دهیـم.« معـاون حقوقی رئیس 
جمهـوری هدایت موضـوع پایـان نامه ها 
در دانشـگاه آزاد اسـامی به سمت مفاخر 
و مشـاهیر ایران را اقدامی بزرگ دانسـت 
و افزود:»ایـن عمـل بـزرگ دانشـگاه آزاد 
اسـامی را در جلسـه هیـات دولت مطرح 
و پیشـنهاد مـی کنـم کـه دانشـگاه های 

دولتـی نیـز پیـروی کنند.«
وی بیـان کرد:»دانشـگاه آزاد اسـامی 
امـروز بـه درختی تناور در ایـران و برخی 
کشـورها تبدیـل شـده کـه برخاسـته از 
جوانـه ای در ذهـن یک شـخصیت بزرگ 

اسـت.« کرمانی 
حجـت االسـام انصـاری گفت:»آیـت 
اهلل هاشـمی رفسـنجانی یکـی از مفاخـر 
کرمانـی اسـت و اوایل انقاب در شـرایط 
از بـار حـل  سـخت جنـگ کـه بخشـی 
مشـکات دفـع دشـمن متجـاوز و مقابله 
بـا تجزیـه طلبـان و متجـاوزان بـر دوش 

او بود در این شـرایط، پیشـنهاد تاسـیس 
دانشـگاه آزاد را مطـرح کـرد.«

اسـامی  آزاد  افزود:»دانشـگاه  وی 
اولیـن دانشـگاهی بود کـه درس وصایای 
سیاسـی الهـی امـام خمینـی )ره( را بـه 
دانشـگاه  ایـن  در  واحـد درسـی  عنـوان 

کـرد.« مصـوب 
معـاون رئیـس جمهـوری همچنیـن با 
اینکـه بحـران آب در کشـور  بـه  اشـاره 
گفت:»سـازمان  اسـت  جـدی  تهدیـد 
ملـل هشـدار داده برخـی از کشـورها از 
جملـه ایـران نمـی تواننـد در آینـده بـه 
و  خشکسـالی  اقلیمـی،  تغییـرات  دلیـل 
بحـران آب بخشـی از جمعیـت خـود را 
حفـظ کننـد و اکنـون در لبه ایـن بحران 

هسـتیم.«
آزاد  دانشـگاه  کـرد:»از  اظهـار  وی 
کـه  کرمـان  واحـد  ویـژه  بـه  اسـامی 
پیشـتاز اسـت تقاضا دارم، ابتکار ارزشمند 
اسـتاندار کرمان را بـه کار گیرد و دولت و 

ملـت را در حل بحـران آب کمک کنید.«
ایـن آییـن بـا حضـور معـاون حقوقی 
کرمـان،  اسـتاندار  جمهـوری،  رئیـس 
دانشـگاه  رئیـس  میـرزاده  حمیـد 
معـاون  هاشـمی  طـه  اسـامی،  آزاد 
آزاد  دانشـگاه  فرهنگـی  و  دانشـجویی 
داوران،  هیـات  پژوهشـگران،  اسـامی، 
دانشـجویان و اهالی فرهنگ در دانشـگاه 
آزاد اسـامی واحـد کرمـان برگـزار و در 
سـه حـوزه مردم شناسـی، تاریـخ و ادب 
برتـر  پژوهشـگران  از  عامـه  فرهنـگ  و 

شـد. تجلیـل 
ایـن جایزه بـه ابوالفضل حسـن آبادی، 
نورمحمـدی،  مهـدی  صالحـی،  افشـین 
قنبـری،  عبـاس  علیمـرادی،  منصـور 
فریدون مجلسـی، سـید محمدعلی گاب 

زاده و مهـرداد نصرتـی اعطـار شـد.
سـری  از  برگذیـده  اثـر   9 از  اثـر  دو 
مدیـر  بـه  عامـه«  »فرهنـگ  انتشـارات 
مسوولی حسـین سـبزه صادقی می باشد.

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان صورت گرفت

اهدای جایزه باستانی پاریزی

 خبر

مهـر- اسـتاندار کرمان خواسـتار تاش 
گـری  مطالبـه  فرهنـگ  ارتقـاء  بـرای 
دراسـتان کرمـان شـد و گفت: مـردم باید 

از حقـوق شـهروندی مطلـع شـوند.
علیرضا رزم حسـینی ظهر پنجشنبه در 
همایـش حقـوق شـهروندی کـه در محل 

دانشـگاه پردیـس خواجـه نصیـر تربیـت 
معلـم برگـزار شـد، گفـت: اسـتان کرمان 
با داشـتن شـخصیت هـای عالـی و مقامی 
چـون آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی، آیت 
کرمانـی، سـردار سـلیمانی  موحـدی  اهلل 
محمـود  سـید  جـواد حجتـی،  محمـد   ،

دعایـی، بـرادران انصـاری و.... توانسـته در 
انقـاب اسـامی نقـش آفرینـی کند.

وی افـزود: اسـتان کرمـان بـه عنـوان 
منشـور  ابـاغ  از  بعـد  اسـتان  نخسـتین 
پیشـگام  کشـور،  در  شـهروندی  حقـوق 

اسـت. شـده  همایـش  ایـن  برگـزاری 
اسـتاندار کرمـان تصریـح کـرد: اولیـن 
تربیـت  شـهروندی،  حقـوق  محـور 
شـهروندی اسـت کـه بایـد بـا آمـوزش به 
همـه اقشـار جامعـه بـه شـناخت حقـوق 
شـهروندی پرداخـت تـا بتوانیـم فرهنـگ 
مطالبـه گـری را در جامعـه افزایـش داده 

و از حقـوق خـود دفـاع کنیـم.
تعالیـم  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
شـهروندی  حقـوق  از  قـرآن  و  اسـامی 
تاکیـد شـده اسـت، اظهـار کـرد: در قرآن 
کریـم آمـده اسـت که مـا سرنوشـت هیچ 

قومـی را تغییـر نخواهیـم داد مگـر اینکـه 
خـودش بخواهـد ایـن در حالـی اسـت که 
غربی هـا امروز حرف از حقوق شـهروندی 

زنند. مـی 
وی بـا بیـان اینکـه اسـتان کرمـان از 
سـطح عقانیت باالیی در کشـور برخوردار 
اسـت، افـزود: بـا رهنمودهای پدرانـه امام 
نمونـه  کرمـان  اسـتان  محبـوب،  جمعـه 

عقانیـت سیاسـی اسـت.
رزم حسـینی عنـوان کرد: ابتدای سـال 
95 تا امروز 39 شـخصیت سیاسـی- ملی 
در اسـتان حضـور یافتـه انـد و آزادانـه در 
دانشـگاه هـا و محافـل سـخنرانی بـدون 
سیاسـی  اخاقـی،  دعـوای  گونـه  هیـچ 

اند. سـخنرانی کـرده 
ادامـه داد: هـر مقـام دولتـی کـه  وی 
بـه اسـتان سـفر کـرده اسـت از همدلی و 

همزبانـی اسـتان کرمـان تمجیـد کـرده و 
غطبـه خـورده اسـت و ایـن ثمـره خـون 
شـهدا، نجابـت مـردم کرمـان و همراهـی 

امامـان جمعـه در اسـتان اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه اسـتان کرمان 
در حـوزه وحـدت اهـل تسـنن و تشـیع 
از اسـتان هـای درجـه یک کشـور اسـت، 
گفـت: اقلیت های مذهبـی با حفظ حقوق 
در ایـن اسـتان زندگـی می کننـد و اجازه 
نمـی دهند عناصـر افراطی اهل شـیعه در 
اسـتان موجبـات اختاف و جدایی شـیعه 

و سـنی شوند.
اسـتاندار کرمـان در اخـر از اجـرای این 
منشـور در اسـتان کرمان خبر داد و گفت:  
امیـدوارم کـه رتبـه نخسـت کشـوری را با 
همـکاری تمام دسـتگاه ها و مردم کسـب 

خواهیـم کرد.

استاندار کرمان:

فرهنگ مطالبه گری در جامعه نهادینه شود
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کرمون

فاطمه پورمرادی
یـادم مـی آیـد زمانـی کـه مدرسـه می 
رفتـم، دوسـت داشـتم زمـان بیشـتری را 
بـا همکاسـی هایـم بگذرانـم. تنها سـالی 
یـک بار در اردوی آخر سـال این خواسـته 
محقـق مـی شـد. دوسـت داشـتم  ناظـم 
زنـگ  مایمـت  بـا  کمـی  مـان  مدرسـه 
تفریـح را بهمـان گـوش زد کنـد. دوسـت 
و  مـن  از  مدرسـه  خدمتگـزار  داشـتم 
دوسـتانم کار نکشـد و مـا را مجبـور به جا 
بجـا کردن صنـدوق هـای سـنگین نکند. 
کاش نبـود آن خانـم کـه دقیقاً نمـی دانم 
چـه کاره مدرسـه بـود؛ امـا تنها مـی دانم 
کـه هنـوز پـس از گذشـت یـک دهـه از 

اسـمش مـی ترسـم .
ای کاش بـه جـای توبیـخ هـا و تهدیـد 
کـم کـردن نمـره انضبـاط کمـی بـه فکر 
شـاد کـردن مـا بودنـد. ای کاش بـه جای 
آن کـه زنگ هـای تفریح پفـک هایمان را 
بگیـرد و در دفتـر بـا بقیه بخـورد، پفک را 
بـا لقمـه ای نـان جابه جا می کـرد و مضر 

بـودن پفـک را یـاد آور می شـد.
گل  دبسـتان  بـه  پیـش  روز  چنـد 
نرگـس کرمـان رفتـم کـه بنـا بـه رسـم 
در  شـب  یـک  طـرح  خـود  سـاله  هـر 
مدرسـه کـه مصادف بـا روز بعد از شـب 
آن  بودنـد.  گرفتـه  را جشـن  بـود  یلـدا 
هـا مـی خواسـتند که دانـش آمـوزان با 
رسـم و رسـوم شـب یلدا آشـنا شـوند و 
یک شـب با دوسـتان، معلمـان، دوری از 

خانـه را تجربـه کننـد.
 هنگامی که دانش آموزان وارد مدرسـه 
مـی شـدند، ناظمشـان را بغل مـی کردند 

و او نیـز بـا لبخند آن ها را می بوسـید.
سـاعت 6 عصر بـود و هوا کامـًا تاریک  
شـده بود. ابتـدای برنامه دانـش آموزان در 
صـف ایسـتادند و همـه بـا هـم شـعری را 
بـا صـدای بلنـد خواندنـد و با خوشـحالی 

دسـت زدند.
 سـپس مراسـم را در کنار کرسی بزرگ 
و سـفره ای کـه بـرای شـب یلـدا درسـت 
کـرده بودنـد، ادامـه داشـت که ننه سـرما 

آمـد و برایشـان قصـه تعریـف کـرد و از 
رسـوم شـب یلـدا گفت.

همـه آن هـا در کاس هایشـان سـفره 
هـای جداگانـه ای پهـن کـرده بودند و هر 
بـرای خـودش جشـن مخصـوص  کاس 

داشت.
مدیـر و معـاون های مدرسـه بـه همراه 
چنـد نفر که لباس سـنتی پوشـیده بودند 
بـه کاس هـا سـر زدنـد و قـرار شـد بـه 
کاس هایـی کـه بهتریـن سـفره را چیده 

انـد جایـزه اهدا شـود.
ایـن  هـای  بچـه  بیـن  شـوق  و  شـور 
مدرسـه وصـف ناشـدنی بود و معلـم های 
سـرزنده و شـادی کـه بـدون کوچکتریـن 

اخمـی بـا بچـه هـای مدرسـه بودنـد.
نرگس پورحجتی موسـس این مدرسـه 
مـی گویـد کـه شـخصیت دانـش آمـوزان 
در ایـن سـن شـکل مـی گیرد و ما سـعی 
مـی کنیـم در کنـار بچه هـا باشـیم نه در 

مقابلشان!
در مناسـبت ها جشـن مـی گیریم و در 

درس هـا نیز حساسـیت باالیی نسـبت به 
گزینـش معلم هـا و ... داریم.

محبوبه نـور محمدیان معاون آموزشـی 
دبسـتان گل نرگـس نیـز مـی گویـد کـه 
مـا هـر سـاله طـرح یک شـب در مدرسـه 
را داریـم و پارسـال بـا ایـام عـزاداری امام 
حسـین)ع( مصـادف بـود کـه در حیـاط 
مدرسـه آبگوشـت امام حسـینی طبخ شد 
و دانـش آمـوزان پـس از گذرانـدن یـک 

شـب در مدرسـه و عـزاداری و آشـنایی با 
اهـداف عاشـورا بـه خانـه هایشـان رفتند. 
چقـدر دلـم مـی خواسـت دانـش آموز 
بودم و همنشـینی با دوسـتان و یک شـب 
در مدرسـه را در همـان دوران تجربـه می 
کـردم. چه قدر دوسـت داشـتم همان طور 
کـه آن هـا موقـع خـواب بـا معلـم شـان 
بالـش بـازی مـی کردند من هم بـا معلمم 

بـازی می کـردم.

شبی در مدرسه 
 یادداشت

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir

نخسـتین 
حقـوق  همایـش 
روز  شـهروندی 
بـا  شـنبه  پنـج 
معـاون  حضـور 
رییـس  حقوقـی 
خواجـه  پردیـس  در  جمهـور 
کرمـان  فرهنگیـان  نصیردانشـگاه 

شـد. برگـزار 
اسـتاندار  همایـش  ابتـدای  در 
بـه  مقـدم  خیـر  ضمـن  کرمـان 
معاون حقوقـی رییس جمهور طی 
گفت:»اسـتان  کوتاهـی  سـخنان 
کرمـان مفتخر اسـت کـه همایش 
حقـوق شـهروندی را بافاصله پس 
از ابـاغ حقـوق شـهروندی برگزار 
کـرده اسـت. ما در اسـتانی زندگی 
مـی کنیـم که زرتشـتی هـا و اهل 
تسـنن در امنیـت و با حفظ حقوق 
شـهروندی زندگـی مـی کنند.بـه 
عنـوان نمونـه بـه مناسـبت هفتـه 
وحـدت، همایش »آیین بـرادری« 
را در قلعـه گنـج برگـزار کردیـم.«

در ادامـه ایـن همایـش امیـری، 
رییس مجمع نمایندگان اسـتان با 
تأکیـد بـر لـزوم اعتماد بیـن مردم 
و حکومـت اظهـار داشـت:»جامعه 
بیـش از هـر چیـز نیـاز بـه اعتماد 
دارد. اگـر حکومـت، حقـوق مـردم 
را به رسـمیت نشناسـد، مـردم نیز 
بـه رسـمیت  را  حقـوق حکومـت 
سـرمایه  شـناخت.  نخواهنـد 
اجتماعـی هـر جامعـه، اعتمـاد و 
هنجارپذیـری و مشـارکت عمومی 

 » است.
رییس مجمع نمایندگان اسـتان 
برجـام را یک موفقیـت برای دولت 
برشـمرد و ادامـه داد:»برجـام یک 
پیـروزی بـود. ما در اجـرای  برجام 
بدعهـدی نخواهیـم کـرد. آمریـکا 

هـم اگـر بدعهـدی کنـد، بـرای او 
دیگـر  و  داشـت  نخواهـد  سـودی 
اتحاد کشـورها حـول دولت آمریکا 

شـکل نخواهـد گرفت.«
عضو کمیسـیون انـرژی مجلس 
بـه  اشـاره  بـا  اسـامی  شـورای 
وزارت  اخیـر  نفتـی  مذاکـرات 
خیـز  نفـت  کشـورهای  بـا  نفـت 
دولـت  دیگـر  گفت:»پیـروزی 
دیگـر  بـود.  نفتـی  دیپلماسـی 
سـال  در  خیـز  نفـت  کشـورهای 
هایـی که کشـورمان تحـت تحریم 
قـرار داشـت، سـهم تولیـد مـا را 
گرفتـه بودنـد کـه بـا تـاش های 
دولـت و وزیـر نفـت ایـن مسـاله 
حـل شـد.« آخریـن سـخنران این 
همایـش، مجیـد انصـاری معـاون 
بـود.  جمهـور  رییـس  حقوقـی 
انصـاری بـا مهـم ارزیابـی کـردن 
گفت:»همـه  شـهروندی  حقـوق 
را  خـود  جـان  تاریـخ،  شـهیدان 
کـرده  شـهروندی  حقـوق  فـدای 
از  قبـل  اکـرم)ص(  رسـول  انـد.  
بعثـت بـرای دفـاع از حقـوق مردم 
بـا عده ای از جوانـان عرب »پیمان 

بسـت.« جوانمـردان« 
ایـن  بـه  اشـاره  بـا  انصـاری 
کـه حقـوق شـهروندی حتـی در 
بدتریـن شـرایط نیـز نبایـد نقـض 
افزود:»امیرالمومنیـن)ع(  شـود، 
بعـد از ایـن که توسـط ابـن ملجم 
ضربت خوردنـد. در طول دو روزی 
که به شـهادت ایشـان منتهی شـد 
همـواره نگـران حقـوق قاتـل خود 
بودنـد. وقتی که بـرای آن حضرت 
وضعیـت  از  ایشـان  بردنـد،  شـیر 
مـی  سـوال  ملجـم  ابـن  غـذای 
کردنـد و بـه عنـوان حاکم کشـور 
زندانـی  یـک  حقـوق  از  اسـامی 

قاتـل نیـز غافـل نبودنـد.«

معـاون حقوقـی رییـس جمهور 
در تصیف منشور حقوق شهروندی 
گفـت:» منشـور حقوق شـهروندی 
رییـس جمهـور، تجمیـع معـارف 
اسـامی و عصـاره قانـون اساسـی 
شـهروندی  حقـوق  سـند  اسـت. 
آقـای  جمهـوری  ریاسـت  اوایـل 
روحانـی مطـرح شـد. حقوقدانـان 
در مـورد بنـد بنـد آن نظـر دادند. 
ایـن منشـور تا کنـون هیجـده بار 
ویراسـتاری تکمیلی داشته است.« 
وی بـا یادآوری فرمان هشـت ماده 
بنیانگـذار جمهـوری اسـامی  ای 
مبنـی بر رعایت حقوق شـهروندی 
معـدود  از  مـا  کشـور  گفـت:» 
کشـورهای خاورمیانـه اسـت کـه 
در آن انتخابـات آزاد برگـزار مـی 
شـود. حتـی در زمـان جنـگ کـه 
شـهروندان خوزسـتانی در اردوگاه 
مـی  روزگار  شـهرها  دیگـر  هـای 
گذراندنـد، صنـدوق هـای ویژه ای 
برای انتخاب نماینده شهرشـان در 
اردوگاه هـا قـرار داده شـد کـه این 

هـم بـه دسـتور امـام)ره( صـورت 
حتمـاً  فرمودنـد  امـام  گرفـت. 
انتخابـات را بـه این صـورت برگزار 
کنیـد. اگـر کار مجریـان انتخابات 
هـم سـخت تر می شـود، بشـود.«
عضو مجمع تشـخیص مصلحت 
ادامـه داد:»منشـور حقـوق  نظـام 
شـهروندی همه عرصه های روابط 
حقوقی را در برگرفته اسـت. برخی 
از مـواد آن در حـوزه قـوه مجریـه 
قـوای  حـوزه  در  برخـی  و  اسـت 
دیگـر. اسـتانداران موظـف بـه پی 
حقوقـی  منشـور  اجـرای  گیـری 
رییـس  هسـتند.  هـا  اسـتان  در 
جمهـور بـرای پـی گیری منشـور 
حقوق شـهروندی عـاوه بر معاون 
حقوقی یک دسـتیار ویـژه انتخاب 
کـرده اسـت کـه خانم دکتـر امین 

زاده اسـت.«
وی مذاکرات هسته ای را دشوار 
افزود:»مذاکـرات  و  کـرد  ارزیابـی 
دسـتگاه  سـوی  از  ای  هسـته 
دیپلماسـی ما در حد جهاد و شـب 
هـای عملیـات جبهه بود. کسـانی 
کـه می گوینـد برجـام یعنی هیچ، 
چـرا بـه مـردم دروغ مـی گوینـد؟ 
تولیـد نفـت بعـد از توافـق هسـته 
ای از 2 میلیـون بشـکه بـه بیـش 
از 4 میلیون بشـکه رسـیده اسـت. 
امـروز کشـتی هـای مـا آزادانه در 
آب هـای جهان حرکـت می کنند. 
دارود و قطعـات صنعتـی به راحتی 

وارد کشـور می شـود.«
وی بـا انتقـاد از کاسـبان تحریم 
ادامه داد:»عـده ای به بهانه تحریم 
جیـب هایشـان را پر کردنـد. نمی 
خواهـم کسـی را متهـم کنـم. امـا 
کـه  وظایفـی  واسـطه  بـه  بنـده 
هـای  رسـانه  بایـد  روز  هـر  دارم، 
داخلـی و خارجـی را رصـد کنـم. 
برخـی اوقـات عیـن تعبیـری کـه 
رادیـو اسـراییل و رادیـو منافقیـن 
مـی کننـد، در برخـی سـایت هـا 
و رسـانه هـای داخلـی در جهـت 
مـی  دیـده  مـردم  کـردن  ناامیـد 
شـود. مـردم را ناامیـد نکنید. ملت 
ناامید ملت شکسـت خورده اسـت. 
دشـمنان ما در حـوزه ناامید کردن 

مـردم تـاش مـی کنند.«
وی بـا انتقـاد از تضعیـف دولـت 
ادامـه داد:»حجـم تخریبـی علیـه 
باالسـت.  بسـیار  جمهـور  رییـس 
در  صـد  ای  رسـانه  هـم  دولـت 
صـد در اختیـار نـدارد. ارائـه چهره 
تضعیـف شـده از دولـت و دیگر قوا 
تخریـب نظـام اسـت. همه قـوا زیر 

نظـر رهبـری ارائـه مـی شـود.«
انصاری اقتصـاد مقاومتی را تنها 
سـند شـفابخش اقتصاد کشـور بر 
شـمرد و بـا ذکـر ایـن جملـه کـه 
ملتـی کـه نان نداشـته باشـد نمی 
توانـد مقاومـت کنـد، خاطـره ای 
بدیـن شـرح از تابسـتان سـال 92 
آقـای  کـه  کـرد:»روزی  تعریـف 

جمهـوری  ریاسـت  بـه  روحانـی 
انتظـار  در  و  بـود  شـده  انتخـاب 
تحویـل دولـت بـود، مرا نـزد خود 
سـه  مـن  گفـت  و  کـرد  دعـوت 
شـبانه روز اسـت که خـواب و آرام 
نـدارم. وقتـی دلیلـش را پرسـیدم، 
گفـت به مـن گـزارش داده اند که 
ذخایـر گندم ما تنها بـرای 18 روز 
کافـی اسـت. در اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان تنهـا 3 روز ذخیـره 
گنـدم داریـم. اگـر مردم ایـن خبر 
و  آورنـد  مـی  هجـوم  بشـنوند  را 
قحطی اتفـاق می افتـد. اکنون که 
سـه سـال از آن روزهـا مـی گذرد 
ذخیره اسـتراتژیک گنـدم ما برای  
هیجـده مـاه کافـی اسـت. حتی از 
جانب برخی کارشناسـان پیشنهاد 

صـادرات داریـم.«
ایـن  بـر  تأکیـد  بـا  انصـاری 
کـه دولـت حاشـیه سـازی را بـه 
رسـمیت نمی شناسـد با انتقـاد از 
کسـانی کـه در مـورد قراردادهـای 
دولـت بـا شـرکت هـای خارجـی 
حاشـیه سـازی مـی کننـد اظهـار 
داشـت:»عده ای تبلیـغ مـی کنند 
مردم نـان ندارند بخورنـد آن وقت 
دولـت هواپیمـا خریـده اسـت. در 
حالـی کـه دولـت حتی یـک ریال 
بابت خرید هواپیمـا پول نپرداخته 
بـه  قراردادهـا  ایـن  بلکـه  اسـت 
صـورت اجـاره بـه شـرط تملیـک 

اسـت.« 

معاون حقوقی رییس جمهور در همایش حقوق شهروندی:

استانداران موظف به پی گیری 
منشور حقوق شهروندی هستند

کرمون و کرمونی ها را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.
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پویش

کرمان بر پشت اسب

بخش 19

سفرنامه»سراسـر ایران بر پشت اسب« 
»سرپرسـی  خواهـر  سـایکس  اال  نوشـته 
سـفرنامه  ایـن  ترجمـه  اسـت.  سـایکس« 
محمـد علـی مختـاری اردکانـی اسـت، اال بـه 
همـراه بـرادرش بـه جهانگـردی پرداخـت و 
اوقـات زیـادی را در ایـران گذرانـد. یکی از 
مقاصد این سـفر کرمان بود و صفحات قابل 
مالحظه ای از این سـفرنامه به کرمان گزیده 
ای از  اختصاص یافته اسـت. صفحه کرمون 
خالصـه ایـن بخـش را بـا عنـوان »کرمـان بر 
پشـت اسـب« به صورت دنباله دار به شـما 

عالقـه منـدان تقدیـم مـی کند؛
در ایـران مرسـوم اسـت کـه بعـد از تنبیـه، 
خلعـت )انعـام( بدهنـد، یـک قبـای نـو یـا چنـد 
قـران معموال پاداش جرم اسـت کـه تاثیر اخاقی 
تنبیـه را کاً زایل می کند، امـا خدمه ما را برادرم 
مـی شـناختند کـه تقاضای انعـام مرسـوم کنند. 
بعـد از مهتـر هنـدی سـربازان بـه تخمیـن مـن 
باالتریـن رتبـه را داشـتند. گارد شـش نفـره ما با 
شـلوار توئیل )twill پارچه چناغـی ترک( وفرنچ 
سـورمه ای و سردوشـی قرمـز و کاه خودهـای 
عجیـب الشـکل بـا لبـه ای در جلـو، شـادترین و 
شـایق تریـن افـرادی بودند که مـن دیـده ام.آنها 
جیـره نـان داشـتند و مواجب معمـوالً 1/25 پنی 
در روز و شـنیدم چـون مقـرری ناچیـز داشـتند 
مجبـور بودند به افسـرخود بـرای مزایای حفاظت 
از کنسـولگری رشـوه قابـل ماحظـه ای بدهنـد 
چـون در غیـر این صـورت آن ها را فوراً به پسـت 
پـر نـان و آب داری منتقل می کرد! سـرباز ایرانی 
سـرباز دائمـی اسـت. امـا سرنوشـت او بـه هیـچ 
وجـه آن طـور که گمان می رود سـخت نیسـت. 
هـر دهکده مجبور اسـت سـهمیه سـرباز خـود را 
بدهـد؛ امـا مرخصی سـرباز بسـیار طوالنی اسـت 
و وقـت خیلـی دارد کـه بـه روسـتایش برگـردد، 
زمینـش را بـکارد و در برداشـت محصـول کمک 
کنـد. بـه عـاوه بـه خاطـر در ارتـش بـودن مقام 
باالیـی دارد و در همـه شـهرها نقـش نـزول خوار 
و صـراف را بـازی مـی کنـد. کنـار میـزی از پول 
مسی)سـیاه( مـی نشـیند و متاع خـود را بـا جار 
مشـهور »پول سـیاه« جار مـی زند. رژه سـربازان 
ایرانـی منظـره عجیبـی دارد. چون هرسـرباز االغ 
ریـز جثـه ای دارد کـه رختخـواب و آذوقـه اش را 
بـار آن مـی کند و تفنگـش را به نحوی با تسـمه 
روی آن مـی بنـدد. ایـن توسـن هـای کوچولـو با 
سـرعت اعجـاب آوری یورتمـه می رونـد و گاهی 
حتـی در فواصـل بـه صاحبـان خود سـواری می 
دهنـد. وقتـی هنـگام سـفر، در روسـتاها توقـف 
مـی کننـد، آزادشـان مـی کننـد تا محصـول جو 
درو نشـده مردم را بچرنـد. اصوالً سـربازان مردان 
زیبای رشـیدی هسـتند. برخـاف افسـران خود، 
کـه مثل اکثریت بزرگ طبقـات باال بنیه ضعیفی 
دارنـد. اگر چیزی به اسـم میهن پرسـتی در ایران 
شـناخته شـده بود، احتماالً ارتش  خوبی تشکیل 
مـی دادنـد. امـا آن چنـان کـه هسـت، افسـران 
ظاهـراً صرفاً به دوشـیدن افراد خود عاقـه دارند، 
اغلـب فرماندهـی آنهـا را بـه گروهـی فـراش یـا 
خدمـه معمولـی می سـپارند. ماحظـه عاقه ای 
کـه اشـراف ایران بـه خدمه ما نشـان مـی دادند، 
جالـب بـود. اگر مهمانی وارد می شـد و در اسـب 
سـواری مـا را همراهـی مـی کرد، همیشـه بعد از 
مدتـی عقـب مانـد تـا با مهترهـا صحبـت کند یا 
اگـر مهمان ما می شـد گـرم، احوال هاشـم را می 
پرسـید و همیشـه چند کلمـه ای بـا او رد و بدل 
مـی کـرد. ایـن نگرانـی دوسـتانه در مـورد خدمه 
مـا، اگـر یکـی از آن هـا اخراج می شـد، پیوسـته 
نشـان مـی دادنـد. فـرد اخراجـی فـوراً دسـت به 
دامـن محبـوب ترین مهمـان ما به زعـم خود می 
شـد و از او خواهـش مـی کـرد بـرای او وسـاطت 
کنـد. تقاضـای او فـوراً پذیرفتـه مـی شـد و بـه 
زودی کسـی بـه کنسـولگری مـی آمد تا بپرسـد 
آیـا فانـی را بـاز نخواهیـم گردانـد. از آن جایـی 
کـه هیـچ ایرانـی ظاهـراً کوچکترین اعتقـادی به 
برداشـت ما از عدالت نداشـت، نمی توانست درک 
کنـد که به تمنـای آن ها، دزدی یـا دائم الخمری 
را دوباره اسـتخدام نخواهیم کرد و از نصراهلل خان 
مـی پرسـیدند آیا صاحـب یا خانم یا خود اوسـت 

کـه از نوکـر مـورد نظـر بدش مـی آید.
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گـروه  یـک  بـه  متعلـق  شـات  هلـی 
مستندسـاز دارای مجـوز فیلمبـرداری به 
صـورت غیرعمـد از محدوده مجـاز خارج 
و بـه سـمت منطقـه ممنوعـه پـرواز مـی 

کنـد و بـه همیـن دلیـل از سـوی پدافند 
هوایـی مـورد اصابت قـرار گرفته و منهدم 

. شد
ایلنـا- حوالـی سـاعت 10صبـح دیروز، 

شـد.  شـنیده  ممتـد  تیرانـدازی  صـدای 
برخـی از شـهروندان تهرانـی در تماس با 
ایلنـا اعـام کردنـد کـه در محدوده هـای 
سـتارخان  و  انقـاب  امیرآبـاد،  فاطمـی، 

ایـن صـدا را شـنیده اند.
منبـع  یـک  ایلنـا  پیگیـری  پـی  در 
مطلـع بـه خبرنـگار مـا گفت: یـک پرنده 
مخصـوص  و  دور  راه  از  کنتـرل  هوایـی 
فیلمبـرداری )هلـی شـات( کـه از کارگـر 
بـه سـمت جنـوب تهـران در حال پـرواز 
و فیلمبـرداری از مناطـق ممنوعـه بود از 
سـوی پدافنـد هوایـی مـورد هـدف قـرار 
هـم  و  اسـت  شـده  متاشـی  و  گرفتـه 
اکنـون مسـووالن در حال بررسـی الشـه 

ایـن پرنـده هوایـی هسـتند.
اعـام  ایلنـا  بـه  بعـد  دقایقـی  وی 

کرد:پـس از بررسـی مسـووالن مشـخص 
بـه  متعلـق  شـات  هلـی  ایـن  کـه  شـد 
مجـوز  دارای  مستندسـاز  گـروه  یـک 
فیلمبـرداری بـود کـه به صـورت غیرعمد 
سـمت  بـه  و  خـارج  مجـاز  محـدوده  از 

کنـد. مـی  پـرواز  ممنوعـه  منطقـه 
وی تصریـح کـرد: پرواز این هلی شـات 
بـه سـمت منطقـه ممنوعـه موجـب مـی 
شـود کـه از سـوی پدافنـد هوایـی مـورد 

اصابـت قـرار گرفتـه و منهـدم می شـود.
ایـن منبـع مطلـع تاکیـد کـرد: هیـچ 
مستندسـاز  گـروه  ایـن  کار  در  عمـدی 

اسـت. نبـوده 
عمومـی  روابـط  ارتبـاط  همیـن  در 
قـرارگاه پدافنـد هوایی خاتـم االنبیا)ص( 

ارتـش طـی بیانیـه ای اعـام کـرد:

بـا توجـه بـه اعـام قـرارگاه پدافنـد 
هوایـی خاتـم االنبیـا)ص( ارتـش مبنی 
بـر ضـرورت هماهنگـی هرگونـه اقـدام 
فرونـد  یـک  امـروز  صبـح  پـروازی، 
پرنـده کـه بـدون هماهنگـی اقـدام بـه 
پـرواز بـر فـراز شـهر تهـران کـرده بود 
مـورد اصابـت سـامانه هـای پدافنـدی 
قـرارگاه پدافنـد هوایی قـرارگاه پدافند 
هویـی خاتـم االنبیـا)ص( ارتـش قـرار 

گرفـت.
آمـده  بعمـل  هـای  بررسـی  از  پـس 
ایـن پرنـده یـک فرونـد کـواد کوپتـر بود 
کـه معمـوال بـرای مصـارف فیلم بـرداری 
و عکاسـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و 
در پـرواز فـوق نیـز در جهت سـاخت یک 
مسـتند مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه بود.

 انهدام پرنده هوایی در فراز آسمان تهران
 خبر

خبـر آنایـن- رییـس جمهـور 
پـس از امضای پنج سـند همکاری 
ایـران  ارشـد  مقام هـای  میـان 
کـه  کـرد  اعـام  قرقیزسـتان  و 
تهـران و بیشـکک در حـوزه هـای 
اقتصـادی و سیاسـی بـه توافقـات 
مهمـی دسـت یافتـه انـد و فصـل 
نوینی در روابط دو کشـور گشـوده 

شـده اسـت.
رییـس جمهـور گفت: سیاسـت 
در  قرقیزسـتان  دولـت  مسـتقل 
بسـیار  مـا  بـرای  سـطح جهانـی، 
حائـز اهمیـت اسـت. ما بـرای این 
سیاسـت مسـتقل و نیـز فرهنـگ 
اعتـدال و ضـد افـراط کـه در ایـن 
کشـور هـم در میـان مسـئولین و 
هـم در میـان مـردم حاکم اسـت، 
نهایـت احتـرام را قائـل هسـتیم.

لغـو  کشـور  دو  داد:  ادامـه  وی 
سیاسـت  عنـوان  بـه  را  روادیـد 
فیمابیـن  روابـط  در  اصولـی 
لغـو  ایـن  امیدواریـم  و  می بیننـد 
روادیـد در 3 مرحلـه انجـام شـود؛ 
لغـو روادید برای تجـار، بازرگانان و 
بخش های صنعتـی و کارآفرینان و 
تولیدگـران و در مرحلـه بعدی لغو 
روادیـد بـرای گروه های توریسـتی 

کامـل  لغـو  نیـز  سـوم  مرحلـه  و 
روادیـد میـان دو کشـور اسـت.

لغـو  کـرد:  تصریـح  روحانـی 
تقویـت  ضمـن  می توانـد  روادیـد 
دو  هـای  توریسـت  آمـد  و  رفـت 
و  تجـار  آمـد  و  رفـت   ، کشـور 
کارآفرینـان را نیـز تسـهیل کنـد 
و زمینـه ای بـرای برقـراری پـرواز 
مسـتقیم بین دو کشـور باشـد که 
برای توسـعه بیشـتر روابط، الزم و 

اسـت. ضـروری 
روحانـی گفت:مـا همـان طـور 
قرقیزسـتان  رییـس  جمهـور  کـه 
نیز تاکیـد داشـتند از ارتباط ریلی 
بیـن چین و قرقیزسـتان و سـپس 
از طریـق ازبکسـتان، ترکمنسـتان 
و ایـران بـه منطقـه دریـای عمان، 
هنـد،  اقیانـوس  و  فـارس  خلیـج 
کامـًا اسـتقبال می کنیـم و ایـن 
و  ایـران  کشـور  دو  نفـع  بـه  را 
قرقیزسـتان و بـه نفـع کل منطقه 
می دانیـم کـه می توانـد هـم بـرای 
بـرای  هـم  و  اقتصـادی  مسـایل 
مسـائل فرهنگـی در کل منطقـه 

بسـیار تأثیرگـذار باشـد.
مذاکـرات  در  کـرد:  اضافـه  وی 
مقامـات عالـی دو کشـور تصمیـم 

گرفتیـم، کاالهایـی کـه مـورد نیاز 
یـا  ایـران  در  و  اسـت  طـرف  دو 
قرقیزسـتان تولید می شـود، با ارائه 
تسـهیاتی بـدون واسـطه ثالث در 
اختیـار طـرف مقابـل قـرار گیـرد. 
ایـن به نفـع دو کشـور خواهد بود.
روحانی اظهار داشـت: همچنین 
ترجیحـی  تعرفه هـای  زمینـه  در 
اقامـی  دربـاره  کشـور،  دو  بیـن 
کـه می توانیـم بـرای تبـادل آنهـا 
اسـتفاده  ترجیحـی  تعرفه هـای  از 
کنیـم، مورد بررسـی قـرار گرفتند. 
ارائـه تسـهیات گمرکـی و اتصال 
مناطـق آزاد دو کشـور بـه یکدیگر 
نیـز می تواند برای تسـهیل تجارت 
و رونـق مبادالت اقتصـادی بین دو 

طـرف بسـیار تأثیرگذار باشـد.
تصریـح کـرد:  رییـس جمهـور 
قرقیزسـتان  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
اسـت،  اورآسـیا  اتحادیـه  عضـو 
ارتبـاط مـا بـا قرقیزسـتان و با کل 
بـرای  می توانـد  اورآسـیا  اتحادیـه 
روابـط اقتصـادی مـا مؤثر باشـد و 
امیدواریم در نشسـت 26 دسـامبر 
ایـن اتحادیه، تصمیمـات خوبی در 

ایـن زمینـه اتخـاذ شـود.
جمهـوری  کـرد:  تاکیـد  وی 

اسـامی ایـران برای ارائـه خدمات 
فنی - مهندسـی، سـاخت نیروگاه 
بـرق - آبـی، سـاخت سـد، جـاده، 
ریـل، کارخانـه هـای تبدیـل مواد 
غذایـی و سـایر خدمات مـورد نیاز 
ایـن  دولـت  کـه  قرقیزسـتان  در 
کشـور تسـهیات الزم آن را فراهم 
کنـد، اعام آمادگی مـی کند و در 

این زمینـه با آقـای رییس  جمهور 
مباحـث  مذاکراتمـان  در  نیـز 

مفیـدی داشـتیم.
رییـس جمهور افـزود: برای حل 
و فصـل این مسـایل کـه معضات 
امـروز منطقـه مـا هسـتند، بویـژه 
مسـأله تروریسـم و مشـکاتی که 
از  منطقـه  کشـورهای  در  امـروز 

جملـه در عـراق و سـوریه وجـود 
دارد، همـه کشـورها بایـد بـه هـم 
کمـک کننـد تـا بـا تروریسـم در 
ایـن منطقـه مبـارزه شـود و  کل 
کشـورهای منطقـه شـاهد صلح و 
ثبـات در کل منطقـه باشـند. ایـن 
بـه نفـع همـه کشـورهای منطقـه 

خواهـد بـود.

روحانی در دیدار با رییس جمهور قرقیزستان:

ارتباط با اتحادیه  اورآسیا بر 
اقتصاد ایران موثر است

یادداشت

واقعا چرا براي برگشت تحریم ها 
ثانیه شماري مي کنند؟

چرا روحاني سایه جنگ 
و تحریم را دور کرد!

مهدی دادویی نژاد

در بیاناتی سراسـر مشـبه به گوهر! توسط یک 
کارشـناس اصولگـرا بـا تخصص اقتصـاد در مورد 
تمـام جنبه هـای حقوقـی و سیاسـی و اقتصادی 
برجـام اظهار نظـر فرمودند که شـوربختانه دولت 
کـه بایـد تمـام فعالیت هـای هسـته ای را از سـر 
بگیـرد، اقـدام بـه ایـن کار نمی کنـد! اگر کسـی 
گـذرش به فضـای اقتصادی و عمومی و زیسـتی 
ایـن  متوجـه  می افتـاد  سـال 1384  در  مـردم 
موضـوع می شـد کـه دولـت اصاحات کشـوری 
را روی ریـل مثبـت شـکوفایی تحویـل می دهـد 
و انتظـار این را داشـت که بعد از 8 سـال محمود 
احمدی نـژاد، ایـران بـه نزدیکی هـای قدرت هـای 

بـزرگ صنعتی برسـد.
امـا اگـر همـان فـرد در سـال 92 گـذارش به 
فضای ایران می افتاد دقیقا آن چیزی را مشـاهده 
می کـرد کـه اصحـاب کهـف از پس خـواب چند 
قرنـه مشـاهده کردنـد. پـول ملی بی ارزش شـد، 
روابـط بیـن المللـی ایـران در حد ارتبـاط با چند 
جزیـره دور افتـاده شـده بـود، تورمـی کـه تمـام 
سـینه کش هـا و موانـع را در می نوردیـد و قیمت 
مـواد غذایـی مانند طا بـه روز قیمـت می خورد 

و...
حسـن روحانـی بـا تمـام ضعف هایی کـه دارد 
امـا بـا حضـور خـود و تیمـش دوبـاره توانسـته 
فضـا را در عرصـه جهانـی به نفع ایـران برگرداند.  
ترمز قطار افسـار گسـیخته تورم را بکشـد و بعد 
از مدتـی توانسـت به سراشـیبی هدایتـش کند، 
البتـه کـه آن چنان کـه باید نتوانسـته در عرصه 
رشـد اقتصادی درخشـان عمل کند. ولی اقتصاد 
را روی ریـل و مدار عقانیـت برگرداند و افق های 
مثبتـی را در برابـر ایرانیـان گشـود و اکثـر ایـن 
امـور را بـدون برجـام انجـام داده اسـت. مشـکل 
اصلـی افرادی کـه براي بازگشـت تحریم ها ثانیه 
شـماري مـي کنند این اسـت که مفاهیـم و آمار 
تـا جایی به کارشـان می آید که بتوانـد بنیادهای 
تندروی آنها را پوشـش دهـد، از نظریات و تئوری 
هـا، آنهایـی را دوسـت دارند که منویـات از پیش 

تعییـن شـده آن ها را پوشـش دهد.
اگـر افرادی هـزاران کتـاب می خواننـد و روی 
آنهـا تاثیـر نـدارد و هـم چنـان بـر طبـل خـود 
می کوبنـد بـه ایـن علـت اسـت کـه آنها قبـل از 
خوانـدن هـر کتابـی ریشـه های فکـری خـود را 
مسـتحکم کرده انـد و از علم قسـمت هایـی را بر 
می گزیننـد کـه مماس با ریشـه های فکـری آنها 
باشـد و بتواند آنها را قدرتمند تر کنـد. افرادی که 
هنـوز هـم ریشـه های فکـری خـود را در تامات 
فکـری مارکـس می جوینـد و قوام می بخشـند و 
رنـگ و بویـی از اسـامیت بـر آن می افشـانند و 
بـه اسـم گفتمان هـای ضـد امپریالیسـتی  ترویج 
می کننـد در حالـی که به تحـول در معانی واژه ها 

التفاتـی ندارند. کمترین 
تقلیـل برجام به کنشـی میـان ایـران و امریکا 
و نادیـده گرفتن بازیگـران تاثیر گـذار دیگر، یک 
شـگرد و روش بـرای نشـان دادن ناتوانـی ایـن 
دولت اسـت. قبـل از تحریم های هسـته ای، ایران 
همـواره ذیـل مـوارد تحریمـی گوناگون از سـوی 
امریـکا قرار می گرفت ولی همچنـان فعالیت های 
اقتصـادی خـود را با اسـتفاده از روش هایی مانند 
صـادرات و واردات مجـدد انجام می داد. نفت خود 
را می فروخـت و در عرصـه بیـن المللی مـراودات 
خـود را انجـام مـی داد. برجـام همـان قـدر کـه 
بتوانـد ایـران را در عرصـه اقتصـادی بـه جایـگاه 
قبـل از تحریم هـای ناجوانمردانـه برسـاند کاری 

کرده کارسـتان. 
امـروز عـده ای دولت را متهـم می کنند که چرا 
می گویـد سـایه جنگ را از سـر کشـور دور کرده 
اسـت. این ویژگی آنهـا امروزی نیسـت. این افراد 
تا روزی که دشـمن زهـرش را به کام مردم نریزد 
بـاور نمی کننـد. آنهـا در ظاهـر بـاور نمی کردنـد 
تحریم ها تاثیری روی ایران داشـته باشـد و وقتی 
هـم اثراتـش را دیدنـد دسـت بـه فرافکنـی زدند 
و می زننـد. گـره زدن تمـام مشـکات کشـور به 
برجـام قطعـا کار اشـتباهی اسـت ولـی ندیـدن 
اثـرات تحریم هـا و پیش بینی نتایـج آن کاری به 

مراتـب غلط تـر بوده اسـت. 
اندکـی تفکـر و انتخـاب راه هـای راحت تـر و 
عقانی تـر در دوران یکـه تـازی ایـن آقایان قطعا 
ایـران را بـه کارزار برجام وارد نمی کـرد. روزهایی 
کـه محمـود احمدی نـژاد تمـام رشـته های علی 
الریجانـی را حاجـی می کـرد و بـا لبخند هایـی 
کاغذ پـاره  را  پیاپـی  تحریم هـای  آور  زجـر 
می نامیـد حـاال دوسـتانش ناراحتنـد کـه چـرا 
احتمـال برگشـت بـه قطعنامه های ذیـل بند 42 
فصـل هفـت منشـور سـازمان ملـل همچنـان پا 
برجاسـت؟ ایـن ناراحتی هـا بایـد در آن روز ابـراز 
می شـد. در روزهایـی پـر از شـعار و عوام فریبـي!

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی پرونده اجرائی کالسه
آقـای محمدحسـین اصغرزاده مویـدی فرزند غامعلی بـادرس کرمان بلوار 
نیکـزاد پـاک 17 دفتـر درب هـای اتوماتیـک در خصوص پرونـده اجرائی 
کاسـه 9400602 له بانک توسـعه تعاون و علیه شـرکت تعاونی سـرمایه 
گـذاری صنعـت مسـکن سـاختمان نظـر بـه اینکـه ششـدانگ پـاک 1093 فرعی 
از 2976 اصلـی بخـش 3 کرمـان توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه مبلـغ 
8/205/900/000 ریـال ارزیابـی گردیـده اسـت چنانچـه به مبلغ ارزیابـی اعتراضی 
داریـد مراتـب اعتـراض خـود را ظـرف مـدت 5 روز بـا تادیـه هزینه کارشناسـی به 
مبلـغ 10/000/000 ریـال علی الحسـاب بـه این شـعبه اعام نمائید. بدیهی اسـت 
بـه اعتـراض خـارج از مهلت مقرر و بـدون پرداخت هزینه کارشناسـی مجدد ترتیب 

اثـر داده نخواهـد شـد./عم الف 945

اگهی رای عدم افراز پالک 11817 فرعی از 2788 اصلی واقع در 
بخش سه کرمان

نظـر بـه اینکـه خانـم عطـری مـددی زاده احـد از مالکیـن ششـدانگ 
کرمـان  سـه  بخـش  اصلـی   2788 از  فرعـی   11817 پـاک  خانـه 
بموجب درخواسـت وارده بشـماره 95/1102/16305/ص-95/6/15 درخواسـت 
افـراز سـهام مشـاعی خـود را باسـتناد قانـون افـراز و فـروش امـاک مشـاع را 
نمـوده اسـت بـا عنایـت بـه اینکـه عملیـات ثبتـی خاتمـه یافته اسـت چـون در 
اجـرای مـاده 154 قانـون ثبـت و مـاده 101 اصاحـی قانـون شـهرداری مراتب 
از شـهرداری اسـتعام و شـهرداری منطقـه 3 طـی نامـه شـماره 3/141172- 
1395/9/6 اعـام نمـوده اسـت اعمال ماده 101 قانون شـهرداری بـر روی ملک 

مزبـور منـوط به ارایه نقشـه ای اسـت که براسـاس ضوابـط شهرسـازی و رعایت 
حدنصـاب هـا تهیـه و بـه امضاء مالکین ششـدانگ پاک رسـیده باشـد لذا بدون 
حضـور مالکیـن میسـرنمی باشـد لـذا ملک مزبـور از طریق ایـن اداره قابـل افراز 
نمـی باشـد و بدینوسـیله رای برعـدم افـراز سـهام مشـاعی متقاضـی صـادر مـی 
گـردد امـور اداری مکلـف اسـت تـا رای صـادره را بـه مالکیـن ابـاغ نماینـد تـا 
درصورتـی کـه بـه رای صـادره اعتراضـی داشـته باشـند ظـرف  مـدت ده روز از 
تاریـخ انتشـار آگهـی برابـر مـاده 2 قانون افـراز و فـروش اماک مشـاع از طریق 

نمایند. اقـدام  دادگسـتری 
تاریخ انتشار: 1395/10/4

م الف 944 رئیس ثبت شهرستان کرمان منطقه دو - محمود مهدی زاده

آیـت اهلل طباطبایـی نـژاد گفت:امـروز 
را  مترفیـن  و  دشـمنان  فریـب  مـا  اگـر 
بخوریـم، جمهـوری اسـامی هـم توفیق 
اجـازه  نبایـد  داشـت،  نخواهـد  را  الزم 
بدهیـم تـا حکومـت جمهـوری اسـامی 
بـه  و  بشـود  تضعیـف  مـردم  اذهـان  در 
شـبهات پاسـخ دهیم، بسـیاری از ایرادات 

در جامعـه هسـت امـا اینهـا دلیـل نمـی 
شـود که مسـیر و هـدف انقاب اسـامی 

اشـتباه اسـت.
انتخـاب، آیـت اهلل سـید  بـه گـزارش 
حـوزه  مدیـر  نـژاد،  طباطبایـی  یوسـف 
هـای علمیـه اسـتان اصفهان، در مراسـم 
علـی  سـید  اسـتاد  مرحـوم  بزرگداشـت 

اکبـر پـرورش و حماسـه هشـتم دیمـاه 
ائمـه  حضـور  بـا  کـه  اصفهـان  مـردم 
جماعـات مناطق مختلف اصفهـان برگزار 
شـد، گفت:اولیـای الهی در طـول تاریخ با 
عـدم موفقیـت راضـی کننده بـرای آنها و 
بـا سـختیهای زیاد زندگی خود را سـپری 

ند. کرد
رهبـری  خبـرگان  مجلـس  نماینـده 
آن  از  بعـد  نـوح)ع(  داد:حضـرت  ادامـه 
همـه تاش بـرای هدایت بشـر از خداوند 
خواسـت تـا قومـش را عذاب کنـد، بعد از 
950 سـال فعالیـت شـبانه روزی حضرت 
نـوح آن توفیـق مـد نظـر خـود را کسـب 
نکـرد، قـوم نوح)ع( دستشـان را در گوش 
خـود مـی کردنـد تـا صـدای نبی خـدا را 
نشـنوند، سـایر ائمه هم همینگونه بودند، 
حواریـون حضـرت عیسـی)ع( تعدادی در 

حـدود 12 نفـر بودند.

و  موسـی)ع(  داسـتان  افـزود:در  وی 
یـک  بـا  فرعـون،  حضـور  در  سـاحران 
جملـه یـک انسـان فریبکار، همه تاشـها 
از بیـن رفـت و جهـل و عـدم تحقیـق و 
زودبـاوری مـردم سـبب شـد تـا حضـرت 
موسـی)ع( متهـم بـه دروغگویـی و فریب 
مـردم شـود، بنابراین شـیطنت مترفین و 
جهـل مسـتضعفین 2 عامـل مهـم بـرای 
عـدم توفیـق الزم اولیـای الهـی در طـول 

اسـت. بوده  تاریـخ 
آیـت اهلل طباطبایـی نژاد بیان داشـت: 
امـام زمان)عـج( وقتـی ظهور مـی کنند، 
خداونـد دسـت عنایتـی بـه سـر انسـانها 
مـی کشـد کـه عقلشـان رشـد مـی کند، 
نمـی  متدیـن  انسـانهای  و  روحانیـان 
تواننـد مترفیـن را مهـار کننـد و آنهـا را 
امـروز  مترفیـن  دارنـد،  بـاز  از شـیطنت 
قطعـاً از مترفیـن زمانهـای دور، شـقی تر 

و حرفـه ای تر هسـتند و امروزه دسـتگاه 
بسـیار  مـردم  فریـب  بـرای  ابـزار  و  هـا 

فراهـم تـر و بهتـر از گذشـته اسـت.
نمـی تـوان بـه بهانه خطای عـده ای از 
مسـؤوالن، قطـار انقـاب را از ریـل خارج 

کرد.
اظهـار  اصفهـان  علمیـه  حـوزه  مدیـر 
اعتـراض  داشـت:امروز برخـی روحانیـان 
مـی کننـد کـه مـا چـرا بـا کمونیسـتها 
نجـات  را  سـوریه  تـا  ایـم  شـده  متحـد 
نجـات  بـرای  نـه روسـیه  امـروز  دهیـم، 
اسـام مـی جنگـد و نـه مـا بـرای منافع 
روسـیه مـی جنگیـم، مـا مـی خواهیـم 
اسـرائیل و داعـش نزدیک ما نشـود و آنها 
را در سـوریه زمینگیـر و نابـود کنیـم، ما 
مـی خواهیـم کفـار بـر مسـلمانان پیـروز 
نشـوند و به دسـتور قـرآن در ایـن زمینه 

عمـل مـی کنیـم.

امام جمعه اصفهان:

نه روسیه برای نجات اسالم می جنگد و نه ما برای منافع روسیه

 خبر
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گود ورزش

 خبر

برنامه هفته دوازدهم تا بیست و دوم لیگ برتر 
فوتبال بانوان

کرمانی ها به دنبال 
حفظ صدر جدول

فوتبـال  لیـگ  سـازمان  مسـابقات  کمیتـه 
بیسـت  تـا  دوازدهـم  هفتـه  برنامـه  ایـران، 
و دوم مسـابقات لیـگ برتـر فوتبـال بانـوان 
فصـل 96-95 )دور برگشـت( را اعـام کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان لیـگ، 
برنامـه کامـل هفتـه دوازدهـم تـا بیسـت و 
دوم رقابتهـای لیـگ برتـر فوتبـال بانـوان به 

شـرح زیر اسـت:
نقـل  پایـان  زمـان  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
وانتقـاالت نیـم فصـل مسـابقات لیـگ برتـر 
فوتبـال بانـوان روز شـنبه 18 دی 95 اعـام 

مـی شـود.
هفته دوازدهم

جمعه 10 دی 95
خیبـر خـرم آبـاد- شـهرداری بـم - سـاعت 

10 - ورزشـگاه تختـی خـرم آبـاد
شـهرداری سیرجان - اسـتقال خوزستان - 

سـاعت 10 - ورزشـگاه تختی سیرجان
هفته سیزدهم

جمعه 17 دی 95
اسـتقال خوزستان - شـهرداری بم - ساعت 

10 - ورزشـگاه تختی اهواز
شـهرداری سـیرجان - پاالیـش گاز ایـام - 

سـاعت 10 - ورزشـگاه تختـی سـیرجان
هفته چهاردهم

جمعه 24 دی 95 
راه یاب ملل سـنندج - شـهرداری سـیرجان 

- سـاعت 10 - ورزشـگاه ملک نیا سـنندج
شـهرداری بـم - قشـقایی شـیراز - سـاعت 

10 - ورزشـگاه فجـر بـم کرمـان
هفته پانزدهم

جمعه 1 بهمن 95
همیـاری آذربایجـان غربی - شـهرداری بم - 

سـاعت 10 - ورزشـگاه تختی ارومیه
شـهرداری سـیرجان - آینـده سـازان میهن 
نجـف آبـاد - سـاعت 10 - ورزشـگاه تختـی 

ن جا سیر
هفته شانزدهم

جمعه 8 بهمن 95 
آینـده سـازان میهـن نجـف آبـاد - پاالیـش 
گاز ایـام - سـاعت 10 - ورزشـگاه رسـالت 

آباد نجـف 
شـهرداری بم - ذوب آهن اصفهان - سـاعت 

10 - ورزشـگاه فجـر بم کرمان
هفته هفدهم

جمعه15 بهمن 95 
شـهرداری سـیرجان - خیبـر خـرم آبـاد - 

سـاعت 10 - ورزشـگاه تختـی سـیرجان
هفته هجدهم

پنجشنبه 21 بهمن 95 
 - سـیرجان  شـهرداری   - بـم  شـهرداری 
کرمـان بـم  فجـر  ورزشـگاه   -  10 سـاعت 

هفته نوزدهم
جمعه 29 بهمن 95

 - شـیراز  قشـقایی   - سـیرجان  شـهرداری 
سـیرجان تختـی  ورزشـگاه   -  10 سـاعت 

پاالیـش گاز ایـام- شـهرداری بم - سـاعت 
10 - ورزشـگاه تختـی ایـام

هفته بیستم
جمعه 6 اسفند 95

شـهرداری   - غربـی  آذربایجـان  همیـاری 
سـیرجان -- سـاعت 10 - ورزشـگاه تختـی 

ارومیـه
سـنندج-  ملـل  یـاب  راه   - بـم  شـهرداری 
کذمـان بـم  فجـر  ورزشـگاه   -  10 سـاعت 

هفته بیست و یکم
جمعه 13 اسفند 95 

شـهرداری سـیرجان - ذوب آهـن اصفهان - 
سـاعت 10 - ورزشـگاه تختی سـیرجان

آینـده سـازان میهن نجـف آباد - شـهرداری 
بـم - سـاعت 10 - ورزشـگاه رسـالت نجـف 

د با آ
هفته بیست و دوم
جمعه 20 اسفند 95

خیبـر خـرم آبـاد - اسـتقال خوزسـتان - 
سـاعت 10 - ورزشـگاه تختـی خـرم آبـاد 
ذوب آهـن اصفهـان - پاالیـش گاز ایـام- 
سـاعت 10 - ورزشـگاه فـوالد شـهر اصفهان

قشـقایی شـیراز - آینـده سـازان میهن نجف 
دسـتغیب  ورزشـگاه   -  10 سـاعت   - آبـاد 

ز  ا شیر
همیـاری آذربایجـان غربـی - راه یـاب ملـل 
تختـی  ورزشـگاه   -  10 سـاعت   - سـنندج 

ارومیـه

 بـا توجـه بـه ایـن کـه نیم 
فصـل اول لیـگ دسـته یـک 
پابـان  بـه  کشـور  فوتبـال 
رسـید و از آن جـا کـه شـما 
هـم تجربه بـازی در لیگ برتر 
را داریـد و هـم لیـگ دسـته 
اول، نیـم فصلـی کـه در لیگ 
دسـته یک گذشـت را چگونه 

می کنیـد؟ ارزیابـی 
لیـگ یک شـرایط سـختی دارد 

و نسـبت بـه لیـگ برتـر نیازمنـد 
دوندگـی و قـدرت بدنی بیشـتری 
اسـت. یکـی از سـختی های لیـگ 
یـک ایـن اسـت کـه دو تیـم بایـد 
صعـود کننـد و همـه تیم هـا بایـد 
کـه  صعـود  بـرای  کننـد  تـاش 
نهایتـا دو تیـم بـاال مـی رود و فرق 
عمـده اش بـا لیـگ بـر تـر همیـن 
موضـوع اسـت چـرا کـه در لیـگ 
برتـر فقـط دو تیمـی کـه پاییـن 

جـدول هسـتند سـقوط می کنند. 
ولـی در مجمـوع لیـگ یـک فـرق 

آن چنانـی بـا لیـگ برتـر نـدارد.
در  اکنـون  هـم  گهـر  گل   
دسـته  لیـگ  سـوم  جایـگاه 
یـک قـرار دارد و ایـن نشـان 
دهنـده این موضوع اسـت که 
گل گهـر خوب کار کرده اسـت 
و بسـیار عالـی تـر از گل گهر 
کـرد.  کار  پیـش  فصل هـای 

نظـر شـما در مـورد ایـن مهم 
چیسـت؟

برنامه ریـزی مدیـران باشـگاه به 
این شـکل بـوده کـه بتوانند نتیجه 
بگیرنـد و نیـم نگاهی هـم به لیگ 
برتر داشـته باشـند به همین دلیل 
هـم تیـم خوبـی را بسـته اند. فصل 
کردیـم  شـروع  خـوب  خیلـی  را 
وبعـد از آن 4 یـا 5 هفتـه بـا افـت 
شـدید مواجـه شـدیم کـه طبیعی 
هفتـه   5 یـا   4 آن  در  و  اسـت 
حتـی نتوانسـتیم نتیجـه مسـاوی 
کسـب کنیـم ولـی مـا در طـول 
این نیـم فصـل بدتریـن جایگاهی 
کـه داشـتیم جایـگاه پنجم بـود و 
پاییـن  تـر از رده پنـج نرفتیـم که 
ایـن نشـان می دهـد عزمـی بـرای 
صعـود بـه لیـگ برتـر جزم اسـت. 
 شـما بـا توجـه بـه ایـن که 
پس از چند فصل به سـیرجان 
و گل گهر بازگشـتید. عملکرد 
خودتـان را چطـور می بینید؟

مصدومیتـم  خاطـر  بـه  مـن 
بـرای  کـه  را  مکانـی  بهتریـن 
برگشـتن به شرایط مسـاعد یافتم، 
شـهر خودم بـود و تیمی را انتخاب 
کـردم کـه باعـث پیشـرفتم شـده 
اول  یـا هفـت هفتـه  بـود. شـش 
نتوانسـتم بـه خاطـر شـرایط پـای 
مصدومـم کار کنـم و خداراشـکر 
کـم کـم کار کـردم و در ترکیـب 
فعـا  بگویـم  بایـد  گرفتـم.  قـرار 

اسـت. شـرایط خوبـی  شـرایطم 

 فکـر می کنیـد ایـن رونـد 
در  گل گهـر  کـه  را  خوبـی 
نیم فصـل اول داشـت، حفـظ 
می دهـد؟ ادامـه  و  می کنـد 

طبیعتـا هـدف هم همین اسـت 
و بنـا بـر ایـن اسـت کـه ایـن تیم 
مـا  برتـر.  لیـگ  بـه  صعـود کنـد 
انجـام  را  تاش مـان  و  امیدواریـم 
می دهیـم. بچه هـا هـم بـه دنبـال 

همیـن هـدف هسـتند.
به نظر شـما زیرسـاخت های 
سـیرجان بـرای لیـگ برتری 

شـدن گل گهـر آماده اسـت؟
زیرسـاخت های  سـیرجان  در 
خیلـی خوبـی داریـم، فقـط یـک 
چمـن مصنوعـی اسـت که ایـن را 
هم می  شـود درسـت کـرد و چمن 
طبیعی کاشـت. سـیرجان می تواند 
نماینده خوبی برای اسـتان کرمان 
در لیـگ برتـر باشـد. هرچنـد من 
دوسـت دارم یک نماینده از استان 
در لیـگ برتـر باشـد حـاال یا مس 
کرمـان یـا مـس رفسـنجان و یـا 

. گل گهر
جواهـری،  آقـای  عملکـرد   
مدیرعامـل باشـگاه را چگونه 

؟ می بینیـد
بازیکـن  اول  جواهـری  آقـای 
ایـن تیم بودند، سـپس سرپرسـت 
عنـوان  بـه  هـم  االن  و  شـدند 
را  باشـگاه  مجموعـه  مدیریـت 

دارنـد. برعهـده 
بـه  ایـران  باشـگاه های  اکثـر 

بـا  و  کرده انـد  برخـورد  مشـکل 
مشـکات مالـی فراوانـی دسـت و 
پنجـه نـرم می کنند. در سـیرجان 
بـا توجـه بـه بودجه محـدود کمی 
کـه داشـته اند، تیـم خیلـی خوبی 
بسـته شـد و ایـن خـودش یـک 

نمـره قبولـی اسـت.
 نظرتـان در مـورد هـواداران 
گل گهر در سـیرجان چیست؟

آن  و  پیـش  سـال  نـه  حـدودا 
سـال های اولـی کـه تیـم در لیـگ 
دسـته اول بـود، خیلـی جمعیـت 
اسـتقبال  و  می آمـد  بیشـتری 
بهتـری می شـد. در حـال حاضـر 
و  نمی شـود  اسـتقبال آن چنانـی 
احسـاس می کنم اگـر در نیم فصل 
دوم در شـرایط صعود قرار بگیریم، 
هـواداران هم بـه ورزشـگاه بیایند.
خبـر دیگـر از باشـگاه گل گهر این 
که مهـدی جعفرپور مدافع راسـت 
تیـم فوتبال گل گهر سـیرجان که 
سـابقه بازی در تیـم های مطرحی 
و  اصفهـان  سـپاهان  همچـون 
پرسـپولیس تهـران را در کارنامـه 
دارد و عملکـرد بسـیار خوبـی نیـز 
در ترکیـب تیم سـیرجانی داشـت 
بـه صـورت توافقی از ایـن تیم جدا 
شـد، این بازیکـن بـا دادن 9 پاس 
گل و بـه ثمـر رسـاندن 1 گل یکی 
از مهـره هـای تاثیـر گـذار تیمش 
در نیـم فصـل نخسـت رقابت های 
لیـگ دسـته اول فوتبـال باشـگاه 

هـای کشـور بود./برنا

محسن ایران نژاد، بازیکن تیم فوتبال گل گهر سیرجان 

گل گهر 9 سال پیش 
طرفداران بیشتری داشت

بـا نزدیـک شـدن بـه روزهـای پایانـی 
سـال میـادی وفرا رسـیدن فصـل جوایز 
ورزشـکار  نعمتـی  زهـرا  بهترین هـا،  بـه 
پرافتخـار باشـگاه مـس و کشـورمان، در 
راس اخبـار ایـن چنـد روزه قـرار گرفتـه 

. ست ا
پارالمپیـک  بین المللـی  کمیتـه 
در  کشـورمان  معلـول  بانـوی  پرچمـدار 
المپیـک 2016 ریـو را یکـی از 50 لحظه 
برتـر سـال جـاری میـادی عنـوان کـرد.
 سـایت کمیتـه بین المللـی پارالمپیک 
اقـدام بـه انتشـار 50 لحظه برتر در سـال 

2016 میـادی کرده اسـت.
یازدهمیـن لحظه برتـر ورزش معلوالن 
در سـال 2016 اختصـاص بـه پرچمداری 
زهـرا نعمتی در بازی هـای المپیک 2016 

دارد. ریو 
پرچمـداری   ،IPC سـایت  گفتـه  بـه 
المپیـک  در  کشـورمان  معلـول  بانـوی 
2016 ریـو، یکـی از صحنه  هـای نمادیـن 
جنبـش پارالمپیک در سـال 2016 اسـت 
پرچمـدار  ایـران،  از  نمایندگـی  بـه  کـه 
کشـورمان را در جلـوی کاروان در اختیـار 

داشـت.
را  بسـیاری  چشـم های  صحنـه  ایـن 
بـاز کـرد و باعـث شـد آگاهـی و توجهـی 
بیشـتری بـه ورزشـکاران معلـول شـود و 

الهام بخشـی نـه تنهـا بـه زنـان مسـلمان، 
دچـار  کـه  کشـورش  مـردم  بـه  بلکـه 

معلولیـت هسـتند، تـداوم پیـدا کنـد.
معلـول  ورزشـکار  اولیـن  نعمتـی 
اسـت کـه پرچـم کشـورش را در تاریـخ 
و  می کنـد  حمـل  المپیـک  بازی هـای 
همچنیـن پـس از لیـدا فریمـان، دومیـن 
بانـوی ایرانـی حمـل کننـده پرچـم ایـن 
می شـود. محسـوب  المپیـک  در  کشـور 

بـاره  ایـن  در  مـس  باشـگاه  تیرانـداز 
بـه  کـه  بـود  افتخـارم  باعـث  می گویـد: 
عنـوان تنهـا پارالمپیکی پرچم کشـورم را 
در المپیـک حمـل می کـردم. ایـن اتفـاق 
ذهنیـت مردم را در جهـان تغییر می دهد 
کـه بـا وجـود چالش هـای معلولیـت هـر 

انجـام می دهیـم. بتوانیـم  کاری 
نعمتـی اضافـه کـرد: خیلی هـا انتظـار 
نداشـتند یـک زن با ویلچر پرچـم ایران را 
در افتتاحیـه حمـل کنـد. آن لحظـه برای 
همـه جهـان سـورپرایز بود و من همیشـه 
از اینکـه مـردم را سـورپرایز کنـم لـذت 

می بـرم.
نمایندگـی بـه عنـوان یـک پارالمپیکی 
پیـام مهمـی را بـه جهـان فرسـتاد؛ پیـام 
در  می توانـد  پارالمپیکی هـا  کـه  مهمـی 
المپیـک حضـور داشـته و رقابـت کننـد 
پرچـم  حمل کننـده  یـک  همچنیـن  و 

بـرای کشـور باشـند. مـن خوشـحالم کـه 
ایـن پیـام با حضـور مـن در المپیـک ریو 

فرسـتاده شـد.
در ادامـه ایـن گزارش بـه افتخارآفرینی 
نعمتـی در پارالمپیک لندن اشـاره شـد و 
اینکـه وی در آن سـال تنهـا بانویـی بـود 
کـه در بیـن زنـان ایرانـی در المپیـک و 
پارالمپیـک موفـق بـه کسـب مـدال طـا 

. شد
تـا  موفـق شـد  نوامبـر 2015  در  وی 
سـهمیه المپیک را بگیـرد. وی تنها بانوی 
ایرانـی بود که موفق شـد هـم در المپیک 

و هـم پارالمپیـک شـرکت کرد.
کمانـدار کشـورمان عنـوان کـرد: مـن 
در  حاضـر  پارالمپیکـی  ایرانـی  زن  تنهـا 
از  عجیبـی  احسـاس  و  بـودم  المپیـک 

داشـتم. بازی هـا  ایـن  در  حضـور 
جهانـی  فدراسـیون  سـایت  همچنیـن 
انتخـاب  بـه  اقـدام  باکمـان  تیرانـدازی 
برتریـن ورزشـکار جهـان کـرده اسـت و 
زهـرا نعمتـی، کمانـدار طایـی بازی های 
عنـوان  بـه  انتخـاب  بـرای  پارالمپیـک، 
بهتریـن ورزشـکار جهـان بـه رای مـردم 

دارد. نیـاز 
سـایت  بـه  خصـوص  درایـن  نعمتـی 
طبـق  گفـت:  پارالمپیـک  ملـی  کمیتـه 
بـا  تیرانـدازی  فدراسـیون  نظرسـنجی 

کمـان، جـزو ورزشـکاران برتـر تیراندازی 
انتخـاب  بـرای  و  اعـام شـده ام  باکمـان 
بهتریـن ورزشـکار جهـان در ایـن رشـته، 

می دهنـد. رای  کـه  هسـتند  مـردم 
وی افـزود: در ایـن فهرسـت نـام چهـار 
ایـن  ورزشـکار دیگـر نیـز وجـود دارد و 
انتخـاب در راسـتای موفقیت هایـی اسـت 
کـه در بازی هـای المپیـک و پارالمپیـک 

کسـب کـرده ام.
کمانـدار طایـی بازی هـای پارالمپیک 
اظهـار  شـرایطش  خصـوص  در  ریـو 
داشـت: در حـال حاضـر کارهـای درمانی 
فیزیوتراپـی دسـتم را انجـام می دهـم تـا 
از  و  شـود  برطـرف  مصدومیتـم  مشـکل 
بیسـت روز آینده تمریناتـم را آغاز خواهم 

. د کر
فدراسـیون  رئیـس  دیـدار  دربـاره  وی 
جهانـی تیرانـدازی بـا کمـان با مسـئوالن 
ایـران گفـت: وی بـرای نخسـتین بـار بـه 
افتخـار بزرگـی اسـت.  ایـران آمـده کـه 
تیرانـدازی  تمرینـی  شـرایط  از  ایشـان 
ایـران بازدیـد کـرد و فکر مـی کنم خیلی 
امیـدوار شـد، چـون بارهـا تکـرار کردنـد 
کـه ایران تیـم خیلـی قدرتمنـدی دارد و 
ایـن امـر بـرای ما امیـدوار کننـده و باعث 

خوشـحالی اسـت.
عاقمنـدان بـرای رای دادن به کماندار 
کشـورمان بایـد بـه لینـک بـاال مراجعـه 
نعمتـی  زهـرا  عکـس  روی  بـر  و  کننـد 

کلیـک کننـد.

برای انتخاب تیرانداز برتر سال جهان به زهرا نعمتی رای دهید
 خبر

محسـن ایران نـژاد، بازیکـن تیـم فوتبال گل گهر سـیرجان گفت: در سـیرجان بـا توجه به 
بودجـه محـدود کمـی کـه داشـته اند، تیـم خیلـی خوبی بسـته شـد و ایـن خودش یـک نمره 

قبولی اسـت 
نیـم فصـل اول لیـگ دسـته یـک در شـرایطی بـه پایـان رسـید کـه گل گهـر سـیرجان در 
رده سـوم و باالتـر از سـایر نماینـدگان اسـتان کرمـان در جـدول رده بنـدی قـرار گرفـت. 
بـا محسـن ایران نـژاد، فوتبالیسـت تیـم گل گهـر سـیرجان گفت وگویـی داشـته ام در مـورد 
فضـای لیـگ یـک، شـرایط تیـم فوتبـال گل گهـر و بسـیاری از مسـائل دیگـر کـه خواندنـی و 

اسـت.  جذاب 

بـه  منتسـب  اسپورت:سـایت  دی   
در  لیورپـول  بنـدر  پرطرفـدار  باشـگاه 
نظرسـنجی پیرامون خریدهـای احتمالی 
ایـن باشـگاه در ژانویـه از مهاجـم ایرانـی 
بـه عنوان گزینـه آخر دلخواهـد هواداران 

برد.   نـام 

سـایت  اسـپورت«:  گـزارش»دی  بـه 
بنـدر  پرطرفـدار  باشـگاه  بـه  منتسـب 
پیرامـون  نظرسـنجی  در  لیورپـول 
در  باشـگاه  ایـن  احتمالـی  خریدهـای 
ژانویـه از مهاجـم ایرانـی به عنـوان گزینه 

بـرد. نـام  هـواداران  دلخواهـد  آخـر 
سـایت Anfild Hq بعـد از ایـن کـه 

چهـار گزینه زمسـتانی لیورپولـی ها برای 
در  رفـت  لـو  زمسـتان  در  تیـم  تقویـت 
اقدامـی جالب بـه نظرسـنجی از هواداران 
در خصـوص اولویـت بنـدی خریدها کرد 
کـه سـردا آزمـون مهاجـم ایرانی باشـگاه 
روسـتوف در رده آخـر ایـن نظرسـنجی 
از  درصـد   10 تنهـا  چـون  گرفـت  قـرار 
هوادارانـی که در این نظرسـنجی شـرکت 
کـرده بودنـد بـه خرید ایـن بازیکـن رای 

دادند. 
سـایت نزدیک بـه باشـگاه لیورپول که 
همـواره اخبـار تایید شـده از این باشـگاه 
را منتشـر مـی کنـد بـا تأییـد ایـن کـه 
نـام سـردار آزمـون، کوئینسـی پرومس و 

جولیـان برانـت در لیسـت خرید باشـگاه 
ژانویـه  انتقـاالت  و  نقـل  فصـل  بـرای 
قـرار دارد طـی نظرسـنجی از طرفـداران 
خواسـت تـا نظـر خـود پیرامـون ایـن که 
یورگـن کلـوپ ابتـدا بـرای خریـد کـدام 
بازیکـن اقـدام کنـد، اعـام کننـد که در 
ایـن بیـن 45 درصد از شـرکت کنندگان 
خواهـان خریـد برانـت شـدند، 28 درصد 
رأی بـه خریـد پرومس دادنـد، 17 درصد 
گزینـه بازیکنـان دیگـر را انتخـاب کردند 
و فقـط 10 درصـد از شـرکت کننـدگان 
خواهـان جـذب سـردار آزمـون مهاجـم 

ایرانـی روسـتوف روسـیه شـدند.
فهرسـت  در  آزمـون  رقبـای  بیـن  از 

خریـد لیورپول نام جولیـان برانت بازیکن 
لورکـوزن و تیـم ملـی آلمـان و همچنین 
اسـپارتاک  بازیکـن  پرومـس  کوئینسـی 
مسـکو و تیـم ملـی هلنـد دیده می شـود 

کـه هـر دوی آنهـا در پسـت وینگـر بازی 
مـی کننـد و تنهـا سـردار اسـت کـه بـه 
عنـوان مهاجم کاسـیک مد نظر باشـگاه 

مطـرح انگلیسـی قـرار گرفته اسـت.

آزمون آخرین گزینه خرید زمستانی لیورپول
 خبر
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اختالس در دانشگاه
علوم پزشکی جیرفت

شهرسـتان  دادگسـتری  رئیـس  رکنـا: 
جیرفـت از وقـوع یـک فقـره اختـاس در 
دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـن شهرسـتان 

خبـر داد. 
رئیـس دادگسـتری شهرسـتان جیرفت 
از وقـوع یـک فقـره اختـاس در دانشـگاه 
علـوم پزشـکی ایـن شهرسـتان خبـر داد 
و افـزود: در ایـن رابطـه 5نفـر بـه اتهـام 

اختـاس روانـه زنـدان شـده انـد. 
احمدعلـی انجم روز اظهار داشـت: پس 
از گزارش اداره کل بازرسـی استان کرمان 
کارکنـان  از  برخـی  اختـاس  بـر  مبنـی 
دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت،رسـیدگی 
ویـژه  کار  دسـتور  در  پرونـده  ایـن  بـه 

سیسـتم قضائـی قـرار گرفته اسـت.
کـرد:در  تصریـح  قضائـی  مقـام  ایـن 
دانشـگاه  کارکنـان  از  5نفـر  رابطـه  ایـن 
قضائـی  تعقیـب  تحـت  پزشـکی  علـوم 
احضـار در شـعبه  بـا  کـه  قـرار گرفتنـد 
اول بازپرسـی دادسـرای عمومـی وانقاب 
جیرفـت بـا تفهیـم اتهـام و صـدور قـرار 
بازداشـت موقـت به اتهـام اختـاس روانه 

شـدند. زنـدان 
وی بـا بیـان اینکه تا کنـون مبلغ 445 
میلیـون 700هـزار تومـان از وجـوه مورد 
المـال برگشـت داده  بـه بیـت  اختـاس 
شده اسـت، اعام داشـت:پرونده همچنان 
تکمیلـی  تحقیقـات  و  بررسـی  حـال  در 
در حـال انجـام اسـت و اخبـار تکمیلـی 
ارتباطـات  و  عمومـی  روابـط  طریـق  از 
دادگسـتری کل اسـتان بـه اطـاع عمـوم 

خواهـد رسـید. 

کشف 478 کیلوگرم
 مواد مخدر در 

رودبار جنوب و بم
بـه گـزارش روابـط عمومـی فرماندهی 
انتظامی اسـتان کرمـان، نادعلـی قزلباش 
فرمانـده انتظامـی رودبـار جنـوب اظهـار 
بـا  بی امـان  مبـارزه  راسـتای  در  داشـت: 
فعالیـت  از  مامـوران  مـرگ  سـوداگران 
بانـد تهیـه و توزیـع مـواد مخـدر که قصد 
انتقـال مقادیـر قابـل توجهی مـواد مخدر 
از مرزهـای شـرقی به سـمت مرکز کشـور 
را داشـتند مطلـع و رسـیدگی بـه موضوع 

را در دسـتور کار خـود قـرار دادنـد.
وی افـزود: مامـوران با انجام یک سـری 
در  پلیسـی  فنـی  و  اطاعاتـی  اقدامـات 
نهایـت متوجـه شـدند کـه این بانـد قصد 
یـک  بـا  را  مخـدر  مـواد  محمولـه  دارد 
شهرسـتان  طریـق  از  خـودرو  دسـتگاه 
رودبـار جنـوب به شهرسـتان کهنـوج و از 

آنجـا بـه مرکـز کشـور حمـل کنـد.
قزلبـاش بیـان داشـت: با تحـت کنترل 
تـردد  احتمالـی  مسـیرهای  دادن  قـرار 
مذکـور  خـودروی  مـرگ،  سـوداگران 
توقیـف و حـدود 400 کیلوگـرم تریاک از 

آن کشـف شـد.
از  بـم  انتظامـی  فرمانـده  همچنیـن   
کشـف 78 کیلوگـرم تریـاک از کامیـون 
عملیـات  در  قاچاقچـی  دو  دسـتگیری  و 
پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر خبـر داد.

محمدرضـا فـداء گفت: مامـوران پلیس 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر ایـن شهرسـتان 
عبـور  از  اقداماتاطاعاتـی  انجـام  پـی  در 
پـی  در  و  مطلـع  مخـدر  مـواد  محمولـه 
بـه  نسـبت  قضایـی  الزم  هماهنگی هـای 
در  بازرسـی  و  ایسـت  ایسـتگاه  اسـتقرار 

محـور زاهـدان - بـم اقـدام کردنـد.
وی افـزود: ماموران پـس از توقیف یک 
دسـتگاه کامیون آن را برای بررسی بیشتر 
بـه توقفـگاه انتقـال دادنـد در بازرسـی از 
ایـن کامیـون کـه بـه مقصـد کرمـان در 
حرکـت بـود، 78 کیلوگـرم تریـاک از تاج 
آن کشـف و دو متهـم بـا تشـکیل پرونده 

بـه مقامـات قضایـی معرفی شـدند.

هــــم  بــــاز 
اختــــافــــات 
خانوادگـی حادثـه 
ایـن  و  آفــــریـد 
روسـتای  در  بـار 
از  آبـاد  جهـان 
عـام  قتـل  باعـث  فهـرج  توابـع 
هولنـاک عـده ای از اهالـی ایـن 

شـد.  منطقـه 
شـامگاه پنـج شـنبه، دوم دی 
اهالـی  از  جوانـی   1395 مـاه 
فهرج بـا به آتش بسـتن خانواده 
ای، مـرگ چندیـن زن و مـرد و 
کـودک از اهالـی آن منطقـه را 
رقـم زد.  رئیـس دادگاه عمومـی 
شهرسـتان فهرج در گفت وگو با 
خبرگـزاری میـزان بـا تایید قتل 
10 نفـر از اهالـی یـک خانـواده 
روسـتای  در  همسـایگانش  و 
جهـان آبـاد از توابـع شهرسـتان 
فهـرج در شـرق اسـتان کرمـان، 
گفـت:در ایـن رابطـه چهـار نفـر 
مجروح ودر بیمارسـتان پاسـتور 

بسـتری هسـتند. بم 
دسـتورات  کـرد:  بیـان  وی 
قضائـی الزم جهـت دسـتگیری 
قاتـل صادر شـده و رسـیدگی به 
ایـن پرونـده باجدیت در دسـتور 
کار دسـتگاه قضائـی قـرار گرفته 

. ست ا
ابـوذر داوریـان افـزود: انگیـزه 
جنایـت  ایـن  اصلـی  وعلـت 
اختافـات خانوادگی بوده اسـت 
بـا همسـر وخانـواده  قاتـل  کـه 

اسـت. داشـته  همسـرش 

وی تصریـح کـرد: قاتـل )ش 
دارای  و  26سـاله  جوانـی  ن(   .
سـابقه کیفری اسـت و از یکسال 
و نیم قبل با شـخصی بـه نام )ر. 
د( ازدواج مـی کنـد و از ابتـدای 
زندگـی مشـترک بـا همسـرش 
متعـدد  اختافـات  دچـار 

اسـت. بـوده  زناشـویی 
وی اعـام کـرد: قاتـل حوالی 
سـاعت 17 الـی 18 مورخه دوم 
درب  بـه  مراجعـه  بـا  مـاه  دی 
منـزل پدر همسـرش کـه دختر 
خالـه وی نیـز بـوده اسـت اقدام 
بـه سـمت درب  تیرانـدازی  بـه 
منـزل و قتل پدر همسـرش می 

. کند
ایـن مقـام قضائـی ادامـه داد: 
قاتـل سـپس بـه داخـل منـزل 
مـی رود و تمامـی افـراد داخـل 
خانـه بـه غیـر از همسـرش را به 
گلولـه  مـی بنـدد که متاسـفانه 
بـا توجـه بـه اینکـه تعـدادی از 
عیـادت  بـرای  نیـز  همسـایگان 
یـک بیمـار در داخل خانـه بوده 
انـد آمار کشـته ها باال مـی رود.
عمومـی  دادگاه  رئیـس 
شهرسـتان فهـرج عنـوان کـرد: 
در ایـن حادثه تلخ متاسـفانه 10 
نفـر ازجملـه پدر،مادر،تعدادی از 
فرزنـدان و همسـایگان خانـواده 
بـه قتـل مـی رسـند و تعـداد 4 
نفـر جهت درمان به بیمارسـتان  

پاسـتور بـم اعـزام شـده انـد.
ایـن مقـام قضائی تاکیـد کرد: 
کلیـه مطالـب مطـرح شـده در 

این خصـوص در فضـای مجازی 
بـه غیـر از مطالب فوق نادرسـت 

ست.  ا
پاسـتور  بیمارسـتان  رئیـس 
بـم نیـز بـا اشـاره بـه اینکـه از 
تـا  فهـرج  جهان آبـاد  روسـتای 
بیمارسـتان در بـم فاصلـه حدود 
50 کیلومتری طی شـده اسـت، 
افـزود: 10 نفـر شـامل 8 زن و 
2 مـرد بافاصلـه بعـد از اصابـت 
گلولـه کشـته شـدند و2 کودک 
بـه صورت سـرپایی مداوا شـدند 
و اکنون در بیمارسـتان بسـتری 

  . هستند
نفـر   3 اینکـه  بیـان  بـا  وی 
مـورد  عمـل  اتـاق  در  نیـز  زن 
گرفته انـد  قـرار  جراحـی  عمـل 
از  گلولـه  کـرد:  خاطر نشـان 
بـدن ایـن سـه مصـدوم خـارج 
شـده و بعـد از عمـل جراحی به 
ICU  منتقـل شـدند و تحـت 
مراقبت هـای ویـژه قـرار گرفتـه 

. ند ا
خلیـل همایـی راد، مدیـرکل 
امنیتی و انتظامی اسـتان کرمان 
پیـام مـا  بـه  ایـن خصـوص  در 
گفـت: »حادثـه اتفاق افتـاده در 
روسـتای جهـان آباد شهرسـتان 
فهـرج زیرشـاخه امنیتـی نـدارد 
و کامـا ناشـی از جهـل و فقـر 

فرهنگـی اسـت.«
مدیـرکل امنیتـی و انتظامـی 
گفـت:  کرمـان  اسـتانداری 
قاتـل هـم اکنـون فـراری اسـت 
درصـدد  انتظامـی  مامـوران  و 

شناسـایی وبازداشـت ایـن فـرد 
. هسـتند

اهالـی  از  مـا  پیـام  خبرنـگار 
رسـمی  غیـر  طـور  بـه  منطقـه 
کسـب اطـاع کـرد، متهـم بـه 
دارد  نـام  نبـی   شـهروز  قتـل، 
جربانـی  از  اینکـه  از  پـس  و 
خانوادگـی که قـرار اسـت اتفاق 
عصـر  شـود،  مـی  آگاه  بیفـد 
پنـج شـنبه بـه درب خانـه پـدر 
ابتـدا  و  رود  مـی  خـودش  زن 
همسـر سـایق خـود و فرزنـدش 
بـا  سـپس  و  جـدا  جمـع  از  را 
یـک قبضـه سـاح کانشـینکف 
و 14 فشـنگ داشـته اقـدام بـه 

تیربـاران افراد خانـواده می کند 
کـه 10 کشـته و 5 زخمـی بـه 
کشـته  همـه  مانـد.  مـی  جـای 
نسـبت  یکدیگـر  بـا  شـدگان 
و  عمـه  و  انـد  داشـته  فامیلـی 
یـا  و   قاتـل  بسـتگان  و  خالـه 
مـی  گفتـه  و  بودنـد  همسـرش 
از  شـدگان  کشـته  اکثـر  شـود 
یـک فامیـل هسـتند. همچنینن 
حـال یکـی از کـودکان بسـتری 
شـده در بیمارسـتان پاسـتور بم 
هـم وخیـم گزارش شـده اسـت.
همچیـن صبح دیروز مراسـم 
از کشـته  خاکسـپاری تعـدادی 
شـدگان بـا حضـور مـردم فهرج 

در فضـای حـزن آلود و سرشـار 
از غـم و اندوه برگزار شـد. طبق 
پیـام  خبرنـگار  اطـاع  کسـب 
اسـتان  شـرق  در  فهـرج  از  مـا 
کرمـان، اسـامی جـان باختگان 
ایـن حادثـه تلـخ و دردنـاک به 
شـرح زیـر مـی باشـد؛ 1-کریم 
محمدجـواد  دامغانـی2- 
غلـوری4-  زینـت   -3 دامغانـی 
حمیـده  دامغانـی5-  سـحر 
غلـوری  روژان  دامغانـی6- 
)یکـی از کـودکان فـوت شـده( 
8-مهدیه  دامغانـی  7-معصومـه 
حسـنی10  9-راضیـه  حسـنی 

بنـی اسـدی  -زینـب 

اسامی جان باختگان حادثه جهان آباد مشخص شد

جزئیات پنج شنبه خونین در فهرج
هادی کاربخش

Haka@payamema.ir

تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )40-95( )نوبت اول(
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید. 

داوطلبــان واجــد شــرایط دارای شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی ایرانــی مــی تواننــد از زمــان درج اولیــن نوبــت آگهــی بــا ارائــه معرفــی نامــه کتبــی در 
ســاعات اداری ) شــنبه تــا ســه شــنبه  7-16 و چهارشــنبه هــا7  -15 ( بــه دفتــر امــور قــرار داد هــا واقــع در کرمــان - بلــوار 22 بهمــن - حد فاصل ســه 
راه ادیــب بــا چهــار راه  شــعبانیه- شــرکت گاز اســتان کرمــان  جهــت اعــام آمادگــی مراجعــه و اســناد ارزیابــی کیفــی را دریافــت و بــا توجــه بــه مفاد 
آن مــدارک مــورد نیــاز  را  تهیــه ،  تنظیــم و تکمیــل و حداکثــر تــا  14  روز تقویمــی پــس از تاریــخ چــاپ آخریــن نوبــت آگهــی بــه ،  دبیرخانــه کمیتــه 
فنــی و بازرگانــی / هیئــت انتخــاب مشــاور ) اتــاق 105 ( تســلیم نماینــد. بدیهــی اســت توزیــع اســناد مناقصــه منــوط بــه ارزیابــی کیفــی مناقصــه گران 
توســط کمیتــه فـــنـــی و بازرگانــی مــی باشــد. )نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه : ضمانــت نامــه بانکــی / رســید بانکــی ( متقاضیــان مــی بایســت 
جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه ســایت www.nigc-kerman.ir و پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات http://iets.mporg.ir مراجعــه و نســبت بــه 

ثبــت نــام در ســایت پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات اقــدام نماینــد. ذکــر نوبــت هــای چــاپ الزامــی مــی باشــد.

تعداد موضوعکد فراخوانردیف
مرحله

تعداد 
نوبت

شماره 
مجوز

مدت زمان اجرا    
مبلغ تضمین)ریال() روز(

11/469/411
تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات 

گاز رسانی و خدمات امداد رسانی در شهر 
کهنوج و نواحی تابعه 

365183/000/000  روز1395.4099دویک

تاریخ انتشار نوبت اول 95/10/4 و تاریخ انتشار نوبت دوم   95/10/5
روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان
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پیامک : 
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

میـراث  سـازمان  گردشـگری  معـاون 
گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
کشـور گفت: پس از ماه ها تاش و پیگیری 
طبیعت گـردی  ملـی  کمیتـه  سـطح  در 
کشـور، پـارک ملی خبـر برای گردشـگری 
مسـئوالنه در قالب تورهـای طبیعت گردی 

می شـود.  فعـال 
بـه گـزارش خبرگـزاری برنـا، »مرتضـی 
گردشـگری  معـاون  رحمانی موحـد« 
سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری کشـور در نشسـت خبـری با 
اصحـاب رسـانه اسـتان کرمـان اظهارکـرد: 
معرفـی هـر چـه بهتـر و بیشـتر و دقیق تر 
گردشـگری  ظرفیت هـای  و  دارایی هـا  از 

اسـتان کرمـان در دسـتور کار اسـت.
جشـنواره  برگـزاری  بـه  اشـاره  بـا  وی 
سـفره ایرانـی منطقـه 5کشـور در اسـتان 
کرمـان گفـت: یکـی از اهـداف برگـزاری 
معرفـی  نیـز  کرمـان  در  جشـنواره  ایـن 

اسـت. گردشـگری  طرفیت هـای 
میـراث  سـازمان  گردشـگری  معـاون 
گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
کشـور بـا بیـان اینکـه فعـال شـدن پارک 
در  را  گردشـگری  حـوزه  در  خبـر  ملـی 
کمیتـه ملی طبیعت گردی کشـور پیگیری 
شـد افـزود: بعـد از ثبـت ملـی کویـر که از 
بـود پـارک  موفقیت هـای اسـتان کرمـان 
ملـی خبـر نیز برای گردشـگری مسـئوالنه 
فعـال  طبیعت گـردی  تورهـای  قالـب  در 

می شـود.
وی با اشـاره بـه اینکه ایـن مجوز حضور 
موثـر گردشـگران حرفـه ای بـه کرمـان را 
ایـن  کـرد:  خاطرنشـان  می کنـد  فراهـم 
مصوبـه کمیته ملـی طبیعت گردی کشـور 
بـه مراجـع ذی ربـط اعـام شـده و یـک 
فرصت بسـیار بـزرگ بـرای اسـتان کرمان 
اسـت. رحمانی موحـد بـا اشـاره بـه اینکـه 
برنامه هـای خوبـی تدوین شـده که اسـتان 

اثـر ثبت جهانـی بـه  کرمـان بـا وجـود 5 
جایـگاه واقعی خود برسـد گفـت: در بحث 
بوم گـردی کرمان توفیقات خوبی داشـته و 
حـدود 100 اقامتـگاه بوم گردی در اسـتان 

کرمـان در حـال فعالیت هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه وجـود اقامتگاه هـای 
بیـن  فرهنگـی  پیوسـت  بوم گـردی 
اسـتان های همجـوار را نیـز فراهـم می کند 
افـزود: کمیسـیون امنیـت و توسـعه پایدار 
کویـر در سـطح ملـی تشـکیل شـده که به 
کویـر بـه عنوان یـک فرصت نـگاه می کند.

میـراث  سـازمان  گردشـگری  معـاون 
گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
آئین نامـه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کشـور 
کویرنـوردی در همیـن کمیسـیون در حال 
تصویـب اسـت افـزود: کمیسـیون امنیـت 
و توسـعه پایـدار کویـر کمـک می کنـد تـا 

کویـر ایـران ثبـت جهانـی شـود.
اینکـه مـا در بحـث  بـه  بـا اشـاره  وی 

نظـام صنفـی  تابـع  مجوزهـای هتلـداری 
نیسـتیم کـه بخواهیـم از اصنـاف تبعیـت 
کنیـم تصریـح کـرد: نظـارت بـر قیمـت، 
نظـارت بـر ارایـه خدمـات و کیفیـت بـه 
همـراه صـدور پروانـه تاسـیس را میـراث 
می دهـد و اصنـاف بـرای صدور یـک پروانه 
کسـب درخواسـت داشـته در حالـی کـه 
هیـچ خدماتـی را هـم نمی توانـد بدهـد.

رحمانی موحـد بـا بیان اینکـه هتل فقط 
تخت نیسـت و تعریف سـازمان جهانگردی 

کـرده  تعریـف  هتـل  بـرای  جاذبه هایـی 
اسـت، گفـت: هتـل یـک جاذبـه و محـل 
رجـوع گردشـگر اسـت و بر اسـاس تعریف 
سـازمان جهانگـردی باید همـه جاذبه ها را 
در خـود ایجـاد کنـد تـا مقصـد گردشـگر 

. شود
افـزود: رسـتوران های هتل هـا هـم  وی 
می تواننـد مبلغـی بـه عنوان حق سـرویس 
بگیرنـد و هزینـه آمـوزش و یـا هزینه هـای 

جـاری هتـل کنند.

با هدف گردشگری مسئوالنه از سوی سازمان میراث فرهنگی 

پارک ملی َخبر فعال می شود 

خبر

گردشگری

هتـل هـا همیشـه مـکان هایـی 
نیسـتند.  روزه  چنـد  اقامـت  بـرای 
زیبایـی  قـدر  آن  هـا  گاهـی هتـل 
دارنـد کـه دوسـت داریـد همیشـه 
در آن هـا بمانیـد. بـا هـم بـه بالـی 
برویـم و بـه ایـن گونـه هتـل هـای 

بالـی سـری بزنیـم. 
1. هتل مارا ریور-جیانیار 

زیبـای  طبیعـت  دیـدن  بـرای 
الزم  حیوانـات  تماشـای  و  آفریقـا 
نیسـت سـفری طوالنی به ایـن قاره 
داشـته باشـید، هتـل زیبا مـارا ریور 
کـه در قلـب بالـی قرار گرفته اسـت 
فضایـی را بـرای مهمانانـش فراهـم 
کـرده تا آن هـا بتوانند در رسـتوران 
Tsavo Lion و در محیطـی امـن 
در حین تماشـای شـیرها غذا صرف 
کننـد و همچنیـن از بالکـن محـل 
اقامـت خـود بـه فیل هـا، گورخرهـا 
در  و در هنـگام شـنا  بدهنـد  غـذا 

اسـتخر از تماشـای حیوانـات لـذت 
ببرنـد و لحظـات بـه یادماندنـی را 
بـا انجـام فعالیت هـای مهیـج ثبـت 

. کنند
2. هتل زیبا و دوست دار طبیعت 

ویال پره رپن 
ایـن هتـل زیبـا و رمانتیـک کـه 
مقصـد بسـیاری از زوج هـای جـوان 
رودخانـه ی  دره ی  کنـار  در  اسـت، 
پتانـو واقـع شـده اسـت و جنـگل 
منظـره ی  بـا  سرسـبز  باغ هـای  و 
انـد. کـرده  احاطـه اش  فوق العـاده 

بـا اقامـت در ایـن هتل بـه دلیل 
توانیـد  مـی  جنـگل  بـه  نزدیکـی 
ماجراجویی هایـی فوق العاده داشـته 
باشـید. تمامـی وسـایل موجـود در 
مـواد  از  پره رپـن  ویـا  اتاق هـای 
سـاخته  بازیافـت  قابـل  و  طبیعـی 
شـده اسـت بـه همیـن دلیـل لقـب 
دوسـتدار طبیعـت را بـه آن داده اند.

3. خانه ها روستایی هتل بامبو 
اینداه-اوبود

اگر بـه دنبال فضایی روسـتایی با 
خانه هـای چوبـی هسـتید این هتل 
از بهتریـن گزینه هـا برای شماسـت. 
این مجموعه ی زیبا شـامل 8 سبک 
مختلف از خانه های روسـتایی اسـت 
که هرکـدام از دیگری زیباتر اسـت. 
همچنیـن امکاناتـی چـون خانه های 
سـبک  بـه  ایوان هـای  و  درختـی 
آفریقایـی رو بـه منظـره ای سرسـبز 
کوه هـای  و  برنـج  کشـتزار های  از 

دارد. مرتفع 
4. ویالهای آبی ویال الکسامانا 2 
فضایـی  دنبـال  بـه  اگـر 
کـردن  شـنا  بـرای  آرامش بخـش 
هسـتید، ایـن مجموعـه ی زیبـا بـا 
ویاهایـی کـه با اسـتخرهای متعدد 
احاطـه شـده قطعـا بهتریـن گزینه 

اسـت. بالـی  در 

در حقیقـت در حیـن ورود اولین 
نکتـه ای کـه توجـه مهمانـان را بـه 
اسـتخرها  کنـد  مـی  جلـب  خـود 
صندلی هـای  همچنیـن  هسـتند. 
قـرار  اسـتخرها  کنـار  در  راحتـی 
گرفتـه اسـت تـا مسـافران بتواننـد 
اسـتخرها  ایـن  کنـار  در  شـب ها 
تماشـای  از  و  کننـد  اسـتراحت 

ببرنـد. لـذت  پرسـتاره  آسـمان 
5. دسا اتس آوان 

سـوییت های ایـن هتل بـه خوبی 
بازتـاب نـام ایـن هتـل هسـتند که 
معنـای  بـه  اندونزیایـی  زبـان  بـه 
»روسـتایی بـر فـراز ابرهـا« اسـت.

سـوییت های  سـبک  سـه  هـر 
سـوییت  شـامل  کـه  هتـل  ایـن 
سـوییت  ییاقـی،  سـوییت  طلـوع، 
بـه  رو  منظـره ای  هسـتند  غـروب 
دره  هـای سرسـبز مونـداک آندونگ 
دارنـد. مرتفـع  کوهسـتان های  و 
6. خانه ی مخفی چوبی-دنپاسار 
در  کـه  مجلـل  ویاهـای  ایـن 
شـلوغی شـهر بالـی قـرار گرفته انـد 
آپارتمان هـای  بـه  شـباهتی  هیـچ 
کسـل کننـده ندارنـد و وقتـی وارد 
ایـن مجموعـه می شـوید احسـاس 
مـی کنید به شـهر بالی در گذشـته 
سـفر کرده ایـد. هر 5 کلبـه ی چوبی 
ایـن هتل بـا درختان مـوز و نارگیل 
احاطه شـده اسـت و تمامی وسـایل 
بازیافـت  قابـل  چـوب  از  اتاق هـا 

سـاخته شـده اسـت.
7. خانه های بهاری شارما-اوبود 

هیـچ جایـی را راحت تـر از ایـن 
از  کـه  فوق العـاده  سـوییت های 
چـوب بامبـو سـاخته شـده اند پیـدا 

هتـل  ایـن  انتخـاب  بـا  نمی کنیـد. 
عـاوه بـر لـذت بـردن از منظـره ای 
از  کـه  نسـیمی  و  فوق العـاده 
کوهسـتان  مـی وزد در حقیقـت در 
شـگفت انگیز  نمونه هـای  از  یکـی 
اقامـت  بازیافـت  قابـل  طراحـی 

یـد. کرده ا
8. چادرهای سندات گلمپینگ-

اوبود 
کـه  زیبـا  مجموعـه ی  ایـن 
طراحـی  بـا  راحـت  سـوییت هایی 
منحصربه فـرد و مجهـز بـه اینترنت 
دارد از جملـه ی بهتریـن انتخاب هـا 
بـرای کسـانی اسـت کـه بـه دنبـال 
تجربـه ای واقعـی از کمـپ زدن در 

هسـتند. طبیعـت 
9. خانه های  بامبو 

بـر  کـه  چوبـی  خانه هـای  ایـن 
آگونـگ  گانونـگ  منطقـه ی  فـراز 
واقع شـده بـرای مهمانانـش فضایی 
خصوصـی و پـر از آرامـش را فراهـم 
کـرده اسـت. همچنیـن چـرخ آبـی 
بزرگـی در ایـن فضـای جنگلی این 
هتـل قـرار دارد که بـرق مجموعه را 

تامیـن مـی کند.
10. ساپولیدی بالی 

کـه  هتـل  ایـن  انتخـاب  بـا 
شـده  احاطـه  زیبـا  طبیعتـی  بـا 
اقامتـی  توانیـد  مـی  شـما  اسـت 
تکرارنشـدنی را در کنـار برکـه ای پر 
از ماهی، کشـتزارهای سرسـبز برنج 
تجربـه کنیـد و از تماشـای غـروب 
خورشـید در کنـار امکانـات بسـیار 

ببریـد. لـذت  سـوییت ها 
11. روم ات بالی هیپ سوئیت 

ایـن  شـخصی  سـوییت   4 هـر 

هتـل طراحی داخلی بسـیار شـیک 
و منحصربه فـرد و منظـره ای رو بـه 
دره ی زیبـای آیونـگ دارد. هزینه ی 
هتـل  ایـن  در  اقامـت  شـب  هـر 
چهارفصـل 150 دالر آمریکا اسـت.

12. اقامتگاه کالی مانیک 
سـاحل  کنـار  در  اقامتگاهـی 
کالیسـادا بـا طراحـی منحصربه فـرد 

بامبـو. درخـت  چـوب  از 
هر سـوییت این مجموعه تراسـی 
راحتـی  صندلی هـای  و  خصوصـی 
بتواننـد  مهمانـان  تـا  دارد  بانـوج 
لحظـات آرامش بخشـی را در آنجـا 
سـپری کننـد. همچنیـن در بخـش 
سـاحلی هتل، رسـتورانی اندونزیایی 
قـرار دارد کـه همـه ی غذاهایش از 
مـواد ارگانیـک تهیـه مـی شـود. بـا 
نیم سـاعت و چهل دقیقـه رانندگی 
بـه ترتیب مـی توانیـد از معبـد زیر 
آب بالـی و پـارک ملـی بالـی دیدن 

. کنید
13. دراگون 130 

خسـته  جزیـره  در  اقامـت  از  اگـر 
دراگـون  بادبابـی  قایـق   شـده اید، 
130 بهتریـن گزینه برای شماسـت.

ایـن قایـق بادبانـی کـه از چـوب 
سـاج سـاخته شـده اسـت طراحـی 
 6 و  دارد  مجللـی  و  زیبـا  بسـیار 
سـوییت کـه تـا 12 نفـر گنجایـش 
روز  هـر  اقامـت  هزینـه ی  دارنـد. 
کشـتی 10000دالر  ایـن  روی  بـر 
آمریـکا اسـت، امـا اگـر ایـن قیمت 
میتوانیـد  اسـت  زیـاد  شـما  بـرای 
سـوییت ها را بـه قیمت شـبی 150 
دالر و در زمانـی که قایق در سـاحل 

لنگـر انداختـه اسـت رزرو کنیـد.

بزرگترین مخفیگاه 
خشتی دزدها در ایران 
دیـدار از پاتـوق دزدهـا حتمـا می توانـد 
سـفر  یـک  بـرای  جذابـی  موضـوع 
از  باشـد؛ کمینگاه هایـی کـه  ماجراجویانـه 
زمان هـای دور باقـی مانده انـد و برگـی از 

می دهنـد. تشـکیل  را  ایـران  تاریـخ 
روی »دژ کرشـاهی« یـا »قلعـه دزدهـا« 
در نزدیکـی روسـتای ابوزیدآبـاد هنـوز هم 
نیروهـای  نبـرد  از  تـوپ  گلوله هـای  آثـار 
یاغـی  کاشـی،  و حسـین  رضاشـاه  دولـت 

می شـود. دیـده  معـروف 
دیـدن  و  ابوزیدآبـاد  بـه  رفتـن  بـرای   
راهزنـان  کمینـگاه  روزگاری  کـه  قلعـه ای 
از  کیلومتـر   70 بایـد  بـوده،  کویـری 
شهرسـتان آران و بیـدگل اسـتان اصفهـان 
دور شـد و پـس از گـذر از ابوزیدآبـاد، راه 
روسـتای قاسـم آبـاد را در پیـش گرفـت، 
30 کیلومتـر بعـد از روسـتا، قلعـه دزدهـا 

می شـود. دیـده 
پـس از عبور از شـهر ابوزیدآبـاد از توابع 
شهرسـتان آران و بیـدگل، بـه روسـتایی به 
نـام قاسـم آباد می رسـید کـه پـس از ورود 
به روسـتا و گذر از آن، راه خاکی به سـمت 
شـمال وجـود دارد که پس از طی مسـافت 
30 کیلومتـر بـه قلعـه کرشـاهی می رسـد. 
قلعـه  ایـن  بـه  می تـوان  هـم  مرنجـاب  از 
رفـت، دژ در حاشـیه غربـی کوه هـای یـخ 

است. آب 
 130 قدمتـی  حاضـر  قلعـه  کـه  آن  بـا 
سـاله دارد، امـا گفتـه می شـود شـالوده آن 
پیـش از اسـام بنـا شـده اسـت. کرشـاهی 
از خشـت و گل سـاخته شـده و مسـاحتی 
بیشـتر از چهـار هـزار متر مربع دارد. سـازه 
خشـتی قلعـه چنـان محکـم و پیچیـده بنا 
شـده کـه در مقابـل یورش هـای مغول هـا 
زمانـی  مغول هـا  اسـت.  آورده  تـاب  هـم 
ایـن  بـر  را محاصـره می کننـد،  قلعـه  کـه 
تصورنـد کـه بـا تمـام شـدن آب و آذوقـه، 
خواهـد  تسـخیر  قلعـه  و  تسـلیم  سـاکنان 
شـد، امـا غافـل از آنکـه معمـاری کویـری 
قلعـه بـه شـکلی اسـت کـه سـطح زمیـن 
کمتریـن  زمینـی  زیـر  سـفره های  بـا  آن 
فاصلـه را داشـته، حوضـی که حـاال هم در 
وسـط دژ دیـده می شـود، گویـای همیـن 
موضـوع اسـت. قلعـه جـدا از ایـن معماری 
مجهـز  مخفـی  تونل هـای  بـه  دوراندیـش، 
شـبانه  شـبیخون های  هنـگام  کـه  بـوده 
بـه دشـمن بـه کار می آمـد. نایـب حسـین 
خـان کاشـی قلعـه خـود را روی ویرانه های 

همـان دژ قدیمـی برپـا کـرد.
بارهـا  مختلـف  دوره هـای  در  قلعـه    
پیشـروی  جلـوی  تـا  شـده  بازسـازی 
دشـمنانی را کـه قصـد داشـتند از راه کویر 
بـه مرکـز ایـران نفـوذ کننـد بگیـرد. پـس 
از آن قلعـه مقـر حاکمـان و راهزنـان دیگر 
شـده اسـت. آخرین بـار هـم همـان راهـزن 
معروف دوره رضاشـاه، حسـین کاشـی قلعه 
دوره  اواخـر  در  البتـه  کـرد،  بازسـازی  را 

قاجـار.
حسـین خـان آن زمـان بـر کل منطقـه 
کاشـان از نطنـز تـا سـاوه تسـلط داشـت و 
بـه دسـتور  عاقبـت  و  یاغی گـری می کـرد 

رضا شـاه کشـته شـد.
قلعـه کرشـاهی بـا ایـن تاریخ اسـرارآمیز 
و معمـاری پیچیـده اش در دل کویـر بـا آن 
سـفرهای  بـرای  جاذبـه ای  می توانـد  کـه 
کویـری باشـد و شایسـته مرمـت، حفاظت 
و احیـای دوبـاره اسـت، امـا سال هاسـت به 
حـال خـود رهـا و بـه متروکـه ای مخـروب 
تبدیـل شـده اسـت و فقـط هـر از گاهـی 
مقصـد کویرنوردان و گردشـگران می شـود. 
  بـه جـز دژ کرشـاهی یـا دزد قلعـه کـه 
گفتـه می شـود بعـد از زلزلـه بـم و تخریب 
ایـران  قلعـه خشـتی  بزرگتریـن  بـم،  ارگ 
دیگـر  قلعـه  چندیـن  می آیـد،  شـمار  بـه 
هـم وجـود دارد کـه عنـوان دزد را یـدک 
می کشـند و کمیـن گاه راهزنـان و یاغیـان 
بوده انـد، دزد قلعـه در شهرسـتان نوشـهر 
یکـی از همین قلعه هاسـت که در فهرسـت 

آثـار ملـی هـم ثبت شـده اسـت.
مربـوط  دو  آهـن  عصـر  بـه  قلعـه  دزد 
اسـت کـه در روسـتای دوآب بخـش کجور 
سـال  و  شـده  واقـع  نوشـهر  شهرسـتان 
1382 هـم بـه فهرسـت آثـار ملـی ایـران 

اسـت.  اضافـه شـده 

آشنایی با بهترین هتل های دنیا

معرفی

افقی
1-نویسـنده و مـورخ کرمانی موثـر در ادبیات معاصر که خیابانی 

در کرمان به نام وی نامیده شـده اسـت.
2- شـاعر کرمانی قرن هشـتم و سـراینده گل و هرمز که مقبره 

اش در شـیراز می باشـد- محصول صابون
3- بایستگی و واجب بودن- بخش دوم کم یابی- ضمیر اشاره

4- مارکی برماشین- از فرشتگان شب قبر- گرمابه
5- حرف ندا- ساده و سهل- غارتگر نفت ایران

6- ناحق کردن حق- بلندی و اوج- کتلت
7- نـدای غیبـی و سـروش- گل سـرخ- بلندترین بـرج اتحادیه 

اروپـا در لندن
8- شغل کارمندان و اداره جات

9- پایتخت ایتالیا- مقاصد و اهداف- حرف زشت
10- درزی و جام دوز- اشاره تاکیدی به دور- اغما

11- بازی قهوه خانه- کامل و جامع- لذت بردن
12- مجلـس روسـیه- از شـرکتهای آلمانی- تولیـد کننده مواد 

شـوینده- دسته دسـته و گروهی
13- عمـو خیطـی- همـکار دانشـمندان- پرنـده نـوک زن بـه 

درخـت
14- عضـو دونـده بـدن- بلـواری مشـهور در شـهر کرمـان کـه 

منتهـی به فـرودگاه میشـود.
15- مقبـره مجراالسـام کرمانـی روزنامه نگار مشـروطه بر فراز 

کوه های مسـجد صاحـب الزمان
عمومی

1- دو تـاز مهمتریـن شـهرهای ازبسـکتان- زدنـی به سـیگار و 
ن قلیا

2- حق تقدم- سران و مدیران
3- پارچه براق- عوامل خدماتی یک مجموعه

4- آنالیز و تحلیل- از یاران امام حسین- واضح و معلوم
5- نغمه و خنیا- از توابع شهرستان جیرفت- پیروان لهام

6- نصف و یک دوم- مراوده داشتن با یکدیگر- شانه به سر

7- عوامـل- از شـهری بـه شـهر دیگـر رفتـن بـرای گـردش- از 
ایرانی سـازهای 

8- اسم زیبای زنانه- معاونت در امری
9- جاها و محل ها- نان سنتی خوشمزه- تصدیق آسمانها

10- شهرسـتان کرمـان- بهروز و خوشـحالی- سـوزان با اعای 
غلط

11- تـازه آذری- واضـح تئـوری بنیـاد انـواع- نـام کوچک کروز 
بازیگر مشـهور آمریکا

12- زندگی کن- شهری در عراق
13- نوعـی جملـه- غمنـاک شـدن و 

محـزون شـدن
14- رفتگر- ناکامی و جاماندن

و  خاورشناسـی  تاسـف-  حـرف   -15
ایـران متولـد  شـهیرآذربایجانی  مـورخ 

حل جدول شماره 800

جدول اختصاصی شماره 801

امید جانباز
 طراح جدول



عکس: پگاه قدیری

اینجا هنوز هم حرف هایی بین من 

و دنیا هست

که بیِن من و دنیا می ماند 

یداهلل  رویایی

عکس نوشت

موسیقی

موسیقی اصیل ایرانی ترنم
7 الـی 10 دی مـاه/ در سـالن آمفـی تئاتـر موزه ریاسـت 

، رفسـنجان جمهوری 

اینستاگرام

تویی که حاصل بی رحمی روزگاری 
m1846 در اینسـتاگرام خـود نوشـت: امـروز صبح کهنوج 
کودکـی را در کوچـه ای دیـدم کـه سـعی داشـت کولـه ای 
را بـدوش بگیـرد ولـی گویـا سـنگینی زبالـه هـای سـیری ما 
سـنگین تـر از گرسـنگی او بـود کمکش کردم کولـه را بار زد 
و رفـت. وقـت رفتن ناخـودآگاه از  کلیک شـاتر موبایلم تکانی 
بـس عجیـب در درونـم حس کـردم. کودک کار بـرای تو می 
نویسـم ... تویـی کـه هر بـا می بینمـت غم تلخـی در وجودم 
تـازه مـی گـردد ... تویی کـه حاصل بـی رحمـی روزگاری ... 
تویـی کـه تـک نانـی را بـا سـرما و گرمای هـوا، می خـرد ... 
تویـی کـه  کـودک کاری ... تویـی کـه شـب هـا به جـای ناز 
بالـش کـودکان پـول، آجـر و سـنگ زیـر سـر کوچکـت می 
گـذاری ... تویـی کـه فقـر را با آن دسـتان کوچکت احسـاس 
کـردی ... تویـی کـه نـه، سیاسـت بلـدی، نـه دروغ پـردازی 
... تویـی کـه در آمـار، وجـود نـداری و در پیـش چشـم ما از 

گرسـنگی رنـج می بـری ...

 اطالعات

سکه

11,465,000 ریال طرح جدید

11,250,000 ریال طرح قدیم 

6,030,000 ریال نیم سکه 

3,200,000 ریال ربع سکه 

1,970,000 ریال یک گرمی

طال

1,128,430 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,503,940 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

39,970 ریال دالر آمریکا

42,710 ریال یورو

11,280 ریال درهم امارت

5,940 ریال  یوآن 

49,410 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,298,000 تومان

رانا LX  33,389,000 تومان

ویتارا دنده ای کالس 5  125,018,000 تومان

سایپا SE 111     20,926,000 تومان

75,826,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,950,000 تومان

لیفان X50  48,900,000 تومان

81,900,000 تومان   S5 جک

53,462,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

2 تا 16/آفتابی امروز

4 تا 23/آفتابی فردا

ویژه

کرمان کنسرت
وب سـایت کرمـان کنسـرت اولیـن و تنهـا مرجـع فـروش 
الکترونیکـی بلیـط بـا امکان انتخـاب صندلی در اسـتان کرمان 
اسـت. کرمـان کنسـرت آمادگـی خـود را بـرای همـکاری بـا 
برگـزار کننـد گان کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و 
هنـری اعـام مـی دارد.  کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجـع 
فـروش بلیـط نیسـت بلکه مـی توانید فـروش بلیـط را در چند 

نقطـه بـه صـورت آنایـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert.com
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روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی    سردبیر: بردیا امیرتیموری
صفحه آرایی: علی اکبرزاده        دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

مدیر داخلی: مریم شمس
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

دبیر صفحه کرمون: یاسر سیستانی نژاد
دبیر سرویس ورزش: هادی کاربخش

دبیر سرویس سفر: عرفان زارعی
دبیر سرویس فناوری و اطالعات: جاوید مومنی

دبیر سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید
دبیر صفحه تکنولوژی: آرین اسدی

دبیر صفحه میدان زنان: سیمین سلطانی نژاد

دبیر صفحه کافه هنر: سپیده ایران منش
عکاس: محسن رجب پور

پیام ما رتبه 81 با امتیاز 39/7 در رتبه بندی
نشانی: کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8

تماس مستقیم تحریریه:32471390 
تلفنخانه: 32435911 و 32435908 و 32435910 

news@payamema.ir :ایمیل
telegram.me/payamema :کانال تلگرام

payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

www.payamema.ir/akhlagh

پیش چاپ و چاپ: مهدوی )کرمان - بلوار بوعلی-32134838(
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برای اطاع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

مهاجرت قریب الوقوع کرمانیان

روایتی از زندگی میرزا آقاخان کرمانی

زیر درخت نسترن
محمد مهدی توفیق، خیاط قدیمی کرمان در گفت 

و گو با پیام ما:

برای هنرمندان مشهور 
ایران لباس دوخته ام

«پیام ما» بررسی می کند

نیاز دولت به واگذاری 
پروژه های نیمه تمام به 

بخش خصوصی    صفحه 14   صفحه 12   صفحه 10

   صفحه 16
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برای اطاع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

معـروف  عبدالحسـین،  میـرزا 
کرمانـی،  میرزاآقاخـان  بـه 
جنبـش  سیاسـی  ازشـخصیت های 
مشـروطه ایران بـود. میـرزا آقاخان 
کنارفتحعلـی  در  می تـوان  را 
بنیانگـذاران  از  آخونـدزاده 
ناسیونالیسـم نویـن ایرانی دانسـت. 
عبدالرحیـم  میـرزا  فرزنـد  او 
بردسـیر  خان هـای  از  مشـیزی، 
کرمـان، و از هواداران آیین یارسـان 
نیـز  مـادرش  و  بـود  حـق(  )اهـل 
از  کرمانـی  شـاه  علـی  مظفـر  نـوه 
هـواداران مشـتاق علی شـاه بود. بنا 
بـه گفتـه فریدون آدمیـت در کتاب 
اندیشـه های میرزا آقاخـان کرمانی، 
جـده پـدری او از زرتشـتیان کرمان 
بـود که بعـداً مسـلمان شـده بودند 
و شـاید همیـن موضـوع در عاقـه 
او بـه دیـن باسـتانی ایـران، تاثیـر 
داشـت. میـرزا آقـا خـان در سـال 
قلعـه  در  قمـری  هجـری   1270
مشـیز از بلوکات بردسـیر زاده شـد. 
وی خواندن و نوشـتن را در بردسیر 
آموخـت و بـرای ادامـه تحصیـات 
راهـی کرمـان شـد و در آنجـا فقـه 
و اصـول، حدیـث و روایـت، تاریـخ 
طـب،  ریاضیـات،  نحـل،  و  ملـل 
عرفـان  و  منطـق، حکمـت  نجـوم، 

آموخـت. 
در 1302 هجـری قمری با شـیخ 
احمـد روحـی از کرمـان مهاجـرت 
کـرد و بـه اصفهـان رفـت. از دیگـر 

حـاج  جلسـات  ایـن  در  حاضـران 
میـرزا نصـراهلل بهشـتی ملقـب بـه 
جمـال  سـید  و  المتکلمیـن  ملـک 
الدیـن واعـظ اصفهانـی پـدر محمد 
علـی جمـال زاده بودنـد. در اوایـل 
سـال 1303 هجری قمـری)1264 
خورشـیدی( میـرزا آقاخـان همـراه 
مـی رود.  تهـران  بـه  احمـد  شـیخ 
چنـدی در تهـران بـه تدریس قرآن 
مشـغول بود و با حاجی میرزا یحیی 
داشـت.  مصاحبـت  دولت آبـادی 
میـرزا آقاخـان کـه به دلیـل توطئه 
مـادر و بـرادر از کرمان فراری شـده 
بـود، در تهـران نیز نتوانسـت بماند 
و سـپس از آنجـا بـا شـیخ احمـد 
بـه حاکـم رشـت مویدالدولـه پنـاه 
بردنـد، اما بـه دلیل دسیسـه چینی 
حاکـم کرمـان، ناصرالدولـه، مجبور 
بـه  مهاجـرت  و  رشـت  تـرک  بـه 
اسـتانبول شـدند. پـس از این قضایا 
میـرزا آقاخـان در دمشـق، »کتـاب 
رضـوان« را نـگارش کرد و به رسـم 
آن روزگار، دیباچه آن را به سـلطان 
عبدالحمیـد، پادشـاه عثمانی تقدیم 
کـرد تـا از کرامـات سـلطانی بهـره 
پادشـاه کفـاف  امـا مقـرری  گیـرد 

زندگـی میـرزا را نمـی داد.
فقـر شـدید در ایـن دوران میـرزا 
را مجبـور بـه نامـه نگاری بـه میرزا 
ملکـم خـان می کنـد و از او تقاضای 
آن  در  ملکـم  می کنـد.  کمـک 
دوران در لنـدن، روزنامـه قانـون را 

منتشـر می کرد و بالنسـبه شـخص 
در  می رفـت.  شـمار  بـه  پرنفـوذی 
سـال 1310 زمانـی کـه مکاتبـات 
ملکـم و میـرزا ادامـه داشـت، سـید 
جمال الدیـن اسـدآبادی، بـه دعوت 
اسـتانبول  بـه  عثمانـی  سـلطان 
اسـامی سـید  اتحـاد  تـز  می آیـد. 
بسـیاری  اسـتقبال  مـورد  جمـال 
جملـه  از  تبعیـد  در  ایرانیـان  از 
میرزاآقاخـان و شـیخ احمـد روحی 
قـرار می گیـرد و همـکاری ایـن دو 
و حاجـی میـرزا حسـن خـان خیبر 
بـا  شـیعیان  انجمـن  در  الملـک 
سـیدجمال آغـاز می گـردد. در این 
دوران شـیفتگی به سـید در تمامی 
مشـهود  آقاخـان  میـرزا  احـواالت 
بـود. امـا بـه مـرور زمـان، مشـاهده 
طلبـی  مبـارزه  عـدم  و  کـم کاری 
سـید جمـال باعث سرشکسـتگی و 

می شـود. میـرزا  ناامیـدی 
زمانـی  کـه  آقاخـان  میـرزا 
»جنـگ هفتـاد و دو ملـت« را بـه 
منظـور آگاهـی بخشـی و رهایـی و 
اتحـاد جهـان اسـام نوشـته بـود، 
اثـر مشـاهده فسـاد حاکـم در  بـر 
دسـتگاه سـلطنت عثمانـی و ایـران 
بـی  و  و همچنیـن محافظـه کاری 
عملـی سـید جمـال بـه یـک بـاره 
منتقـد دیـن و نقـش آن در جامعـه 
می شـود. دیدگاه هـای وی در ایـن 
»سـه  وی،  آخـر  اثـر  دو  در  مـورد 
مکتـوب« و »رسـاله صـد خطابـه« 

اسـت. مشـهود 
یکـی  نجم آبـادی،  هـادی  شـیخ 
در  تهـران  مشـهور  مجتهـدان  از 
دوران پادشـاهی ناصرالدیـن شـاه و 
مظفرالدیـن شـاه قاجار بوده اسـت. 
تاثیرگـذاران  از  یکـی  بایـد  را  وی 
مهـم تاریـخ معاصـر ایـران دانسـت 
تجـدد  فکـر  زمینـه  در  هـم  کـه 
خواهـی و هـم در مسـائل سیاسـی 
ایـران، اثـر آفریـن بوده اسـت. افکار 
کتـاب  در  را  شـیخ  اندیشـه های  و 
جسـت.  می تـوان  العقـاء  تحریـر 
روحانی هـای  نزدیکتریـن  را  وی 
سـاکن ایـران بـه سـیدجمال الدین 

دانسـته اند.
 نامه هایـی که یاران سـید جمال 
آقاخـان  میـرزا  همچـون  الدیـن، 
روحـی،  احمـد  شـیخ  و  کرمانـی 
نجم آبـادی  هـادی  شـیخ  بـرای 
چنـان  از  گاه  می فرسـتادند، 
حساسـیتی برخـوردار بـود کـه در 
صـورت کشـف، کشـته شـدن نامـه 

داشـت.  پـی  در  را  رسـان 
شـدن  کشـته  از  پـس 
عثمانـی،  دولـت  ناصرالدین شـاه، 
شـیخ احمـد روحـی، خبیـر الملک 
و میرزاآقاخـان را کـه در طرابـوزان 
زندانـی کرده بـود، به ایـران تحویل 
داد. در سـال 1314 هجـری قمری 
مطابـق یا 17 ژوئیه 1896 میادی، 
محمدعلـی میرزا ولیعهـد آنان را در 
باغ شـمال تبریز سـربرید و سرها را 

روایتی از زندگی میرزا آقاخان کرمانی

زیر درخت نسترن
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برای اطاع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

پـر از کاه کرده به تهران فرسـتادند.
زمانـی کـه میـرزا رضـا کرمانـی 
و  کـرد  تـرور  را  شـاه  ناصرالدیـن 
بـاز جویـی قـرار گرفـت در  مـورد 
بازجویـی ابـراز داشـت که بـا میرزا 
آقاخـان و سـید جمـال و ایرانیـان 
اسـتامبول آشـنا شـده و سـید او را 
کـه مـورد سـتم عیـن الدولـه واقع 
شـده و چنـدی در ایـران در زنـدان 
بـود مامـت می کنـد کـه چـرا حق 
خـود را نگرفتـی. مظفرالدیـن شـاه 
سـه نفر را از دولـت عثمانی مطالبه 

می کنـد و می گویـد اینها مباشـرین 
تـرور ناصرالدیـن شـاه هسـتند. 

بیـم  از  عبدالحمیـد  سـلطان 
و  او  می دهـد  دسـتور  خـود  جـان 
شـیخ احمـد روحـی و حـاج میـرزا 
بـا  را  خبیرالملـک  خـان  حسـن 
و  دسـتگیر  عاالملـک  راهنمایـی 
بـه ایـران گسـیل دارنـد. ماموریـن 
دولـت عثمانـی آنهـا را تحت الحفظ 
تـا سـرحد آورده و از طـرف ایـران 
هـم رسـتم خـان سـرتیپ سـواره 
از تبریـز بـا عـده ای سـوار ابـواب 

جمعـی خـودش از سـرحد تحویـل 
گرفتـه و در عمـارت دولتـی حبس 
محمـد  شـمال  بـاغ  در  می نمایـد. 
بـا  خـودش  ولیعهـد  میـرزا  علـی 
میرغضـب بـر بالیـن آنهـا آمـده و 
و  می نمایـد  اسـتنطاق  بـه  شـروع 
نـا جوانمردانـه سـر این سـه آزادی 
در  بی رحمـی  کمـال  بـا  را  خـواه 
و  می بـرد  کاخ  نسـترن  بوتـه  پـای 
بـرای  و  کاه می کنـد  از  پـر  سـرها 

می فرسـتد. شـاه  مظفرالدیـن 
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1 از سـن 7 سـالگی خیاطی را شروع 
کرمـان  در  سـالگی   17 تـا  کـردم. 
خیاطـی مـی کـردم. نـزد چند اسـتاد 
کار کـردم امـا بعداً دیدم که هیچ کس 
از کار اسـتادهای مـن راضـی نیسـت. 
اسـتاد هـا هم تقصیـری نداشـتند. به 
صورت سـنتی کار خیاطی را از اسـتاد 
خـود یاد گرفتـه بودنـد و نظم خاصی 
هـم بـر کار آمـوزش حکم فرمـا نبود. 
استادانم یکی»جال سـیرجانی« بود. 
»احسـانی« بـود کـه در میـدان ارگ 
مغـازه داشـت. یـک اسـتاد زردشـتی 
هم داشـتم. یک عبادوز در بازار »کاه 
مـال« هـای کرمان بـود. پـدرم مرا به 
او سـپرد اما بعد از مدتـی گفتم:» من 

پیـش ایـن عبـادوز نمـی روم. چـون 
همـه اش مـی گویـد قیتـون لبـه عبا 
بـدوز منم دوسـت نـدارم. چـون هیچ 

کار دیگـری یـاد نمـی گیرم.«

2 عـزت اهلل خـان و نصـراهلل خـان 
فکـر  مـن  کـه  شـدند  باعـث  سـاالر 
رفتـن بـه تهـران بـه سـرم بزنـد. این 
دو بـرادر از خوانیـن کرمـان بودنـد و 
کـت و شـلوارهای خـود را در تهـران 
مـی دوختنـد. یـک روز یکـی از ایـن 
در  مـن  کـه  ای  مغـازه  بـه  برادرهـا 
آن کار مـی کـردم آمـد. اسـتاد مـن 
گفت:»آقـا شـما لبـاس هایتـان را در 
تهـران می دوزیـد و آن وقت تعمیرات 
شـان را بـرای ما مـی آورید؟« سـاالر 

گفت:»بلـه! تعمیرات را برای شـما می 
آورم. نمـی خواهی انجـام نده می روم 
جای دیگر.« اسـتاد خیـاط گفت:»نه! 
منظـورم ایـن بـود کـه مـا هـم مـی 
توانیـم برایتـان لباس بدوزیم.« سـاالر 
بـا اشـاره به کـت خـودش گفت:»می 
توانـی مثـل این بـدوزی؟ مـن همین 
اآلن دو تـا قـواره پارچـه تـوی خانـه 
گفـت:»در  تردیـد  بـا  اسـتاد  دارم.« 
توانـم  مـی  حدودهـا  و  حـد  همیـن 
بـدوزم...« کـه سـاالر گفـت:»کار تـو 
نیسـت اوسـتا! نـه پارچـه هـای من را 
خـراب کـن و نـه اعصابـم را. مـن هـر 
سـال بـه تهـران مـی روم مدتـی مـی 
مانـم و سـه چهارتـا از همیـن کـت و 
شـلوارها سـفارش مـی دهـم و بابـت 

هـر کـت و شـلوار هـم 100 تومـان 
دسـتمزد مـی دهـم.« مـن که شـاهد 
ماجـرا بـودم و دیـدم اسـتادم توانایی 
دوختـن کت و شـلواری- که مشـتری 
را راضـی کنـد- نـدارد، تصمیم گرفتم 

بـه تهـران کـوچ کنم.

فـرش  تهـران  در  کـه  بـرادرم  3بـا 
فروشـی داشـت و وضعیـت اقتصـادی 
نسـبتاً خوبـی داشـت نامـه نوشـتم و 
گفتـم کـه مـن مـی خواهم بـه تهران 
بیایـم و در آن جا خیاطی کنم. برادرم 
جـواب داد:»کار کـردن در تهـران بـه 
ایـن راحتـی هـا نیسـت و بـا کرمـان 
امـا مـن تصمیـم  فـرق مـی کنـد.« 
خـودم را گرفتـه بـودم. در آن زمـان 
اسـتاد  یـک  نـزد  داشـتم.  سـال   17
خیـاط رفتم. اسـتاد گفت:»هـر کاری 
کـه در کرمـان انجـام داده ای هیچ! از 
نو باید شـروع کنـی!« گفتم:»اشـکال 
نـدارد.« و کارم را شـروع کـردم. پـادو 
خیاطـی شـدم. بـرای کارگـران چایی 
مـی آوردم. سـیگار مـی خریـدم و از 

ایـن قبیـل کارها.

یـک  درجـه  هـای  خیـاط  4تمـام 
تهـران در خیابـان اللـه زار بودند. من 
نزد خیاط»هیلتون« بـه کارمی کردم. 
بعـد از اتمـام دوره پادویی اسـتادم به 
مـن گفت:»شـما مـی توانید وردسـت 
یـک شـلوار دوز کار کنی.«کـم کـم 
شـلوار دوز شـدم. بعد از رفتن شـاگرد 
مغـازه مـن شـخصاً شـلوار دوزی را بر 
عهـده گرفتـم و بـرای خودم وردسـت 

کـردم.« انتخاب 

5 بعـداً بـه اسـتاد خیاط دیگـری به 
نـام آقای»حسـین تهرانـی« که کت و 
شـلوار دوز بـود گفتـم که مـی خواهم 
روی کـت و شـلوار دوزی کار کنـم. از 
مـن پرسـید:»روی کـت و شـلوار کار 
کـرده ای؟« گفتم:»در شهرسـتان کار 
ول  را  گفت:»شهرسـتان  ام.«  کـرده 
کـن!« و دوبـاره از صفـر شـروع کردم 
نمـی  گیـرم  هـم  پولـی  کـردن.  کار 
آمـد. خرجـم را برادرم مـی داد. روزی 
3 تومـان درآمـدم بـود کـه همـه اش 

کرایـه اتوبـوس می شـد.

6  آن روزهـا بـه فردی کـه مدیریت 
عهـده  بـر  را  خیاطـی  هـای  کارگاه 
داشـت، »میـرزا« مـی گفتنـد. میـرزا 
همـه کاره کارگاه بـود. بـه طـوری که 
صاحـب مغـازه اصا متوجه نمی شـد 
کـه کـدام کارگـر آمـد و کـدام کارگر 
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محمد مهدی توفیق، خیاط قدیمی کرمان در گفت و گو با پیام ما:

برای هنرمندان مشهور ایران لباس دوخته ام
رفـت. همـه کارهـا را بـه میـرزا مـی 

. د سپر

کـه  خیاطـی  هـر  زمـان  آن  در   7
شـهرت پیدا مـی کـرد، مـورد احترام 
دیگـر کارگـران قـرار می گرفـت. مثا 
اگـر ظهـر مـی آمـد در قهـوه خانـه 
زار  اللـه  در  هـا  خیـاط  مخصـوص 
یـک دیـزی بخـورد همه کارگـران که 
حـدود 100 نفـر بودنـد، به احتـرام او 
از جـای خـود بلنـد مـی شـدند و این 
باعـث مـی شـد کـه دیگـر کارگـران 
انگیـزه پیشـرفت و تاش پیـدا کنند.

8  بعـد از چنـد سـال شـوهر خالـه 
ام کـه در تهـران سـاکن بـود، از مـن 
پرسـید:»خیاطی را خـوب بلـدی؟« و 
پیشـنهاد داد کـه یک مغازه بـاز کنم. 
خـودش هم دسـت به کار شـد و یک 
مغـازه را بـا سـرقفلی 1500 تومـان و 
ماهـی 20 تومان در نارمک برایم مهیا 
کـرد. بعـد از بـاز شـدن مغـازه، با یک 
دختـر کرمانـی - کـه از آشـنایان مان 
بـود- ازدواج کـردم و او را بـا خودم به 

بردم. تهـران 

9 نارمـک جـای خلوتـی بـود. مـن 
بیـن مسـلمانان و ارمنـی هـا مغـازه 
بـاز کـرده بـودم. ایـن طـرف رودخانه 
ارمنـی هـا و آن طـرف هـم مسـلمان 
هـا. یـک روز صبـح، یک ارمنـی درب 
مغـازه آمـد و بـا لهجه ارمنـی آمیخته 
به فارسـی گفت:»چـه کار می کنی؟« 
مگـه؟«  طـور  چـه  گفتم:»خیاطـی! 
گفت:»چهـار شـب پیـش مـا دسـت 
و پـای آدم پیـدا کردیـم. تـو آمـدی 
خیاطـی بـاز کـردی؟« و ادامـه داد:» 
ایـن جـا میـان سـرت رو مـی بُرنـد و 
پارچـه هـای مردم را هم مـی دزدند.« 
البتـه بـی راه هـم نمـی گفـت. گاهی 
افـراد  بـود.  اوقـات درگیـری و دعـوا 
مسـت مزاحم می شـدند و لگـد به در 
مغـازه مـی کوبیدنـد و رد می شـدند.

10 در اللـه زار کـه کار مـی کـردم. 
اسـتادم خیلـی اسـتاد ماهـری بـود. 
هنرپیشـه هایـی مثـل »بیـک ایمـان 
مثـل  هایـی  خواننـده  و  وردی« 
»داریـوش اقبالـی« و »سـتار« بـرای 

دوختـن لباس هـای مجلسـی خود را 
در مغـازه او می دوختند. بعدها اسـتاد 
کـت هایشـان را بـه مـن مـی داد که 

بـدوزم.

11 یـک روز در مغـازه ام در نارمـک 
مشـغول کار بـودم. اتومبیلـی جلـوی 
مغـازه ایسـتاد. داخـل مغـازه آمدند و 
پرسـیدند:»از کـی مغازه بـاز کردی؟« 
گفتم:»یک سـال و نیم.« جواز کسـب 
خواسـتند کـه نداشـتم. گفتنـد بایـد 
کاس بـروی و دوره ببینـی. مـن فکر 
مـی کـردم کـه دوره هـا چنـد روزه و 
نهایتـاً یکـی دو ماهه باشـد؛ اما گفتند 
کـه یـک سـال بایـد دوره ببینم. سـر 
کاس کـه رفتـم. دیـدم. »نصیریـان« 
آمـد کاس و یـک کتـاب بـه زبـان 
آلمانـی هـم زیـر بغلش بود. شـروع به 
درس دادن کـرد. الزم بـود که آموزش 
هـای او را یادداشـت کـرده و در منزل 
تمریـن کنیـم. من هم سـواد نداشـتم 
بـود.  مشـکلم  تریـن  بـزرگ  ایـن  و 
بعـد از یـک سـال کـه امتحـان نهایی 
را دادم از بیـن 64 نفـر خیاطـی کـه 
در آزمـون شـرکت کردیـم نفر ششـم 
شـدم. در حالی که من سـواد نداشـتم 
و دیگـران ششـم دبسـتان و سـیکل و 

دیپلـم و حتـی فـوق دیپلـم بودند.

آزمـون،  برگـزاری  از  پـس    12
نراقی-مسـوول اتحادیـه خیاطـان- به 
داوران آزمـون گفـت کـه ایـن جـوان 
بـی سـواد اسـت. از من پرسـیدند که 
چند سـال اسـت کار می کنی؟ جواب 
دادم 13 سـال اسـت که در تهران کار 
مـی کنـم. داوران گفتند:»قـرار اسـت 
عـده ای از همیـن افـراد را بـه ایتالیـا 
پیشـرفته  هـای  دوره  تـا  بفرسـتیم 
خیاطـی را ببیننـد و تو یکـی از آن ها 
هسـتی؟« گفتم:»چنـد روزه اسـت؟« 
گفتنـد:» چند روز نیسـت. یـک دوره 
یـک سـاله اسـت.« مـن قبـول نکردم 
و گفتم:»همسـرم حاملـه اسـت و ماه 
آینـده خـدا به ما فرزنـدی خواهد داد. 
نمـی توانـم یک سـال زن و بچـه ام را 
تنهـا بگـذارم.« اصـرار کردند کـه این 
فرصـت را از دسـت نـده، چـون بدون 
هزینـه اسـت. اما مـن قبول نکـردم و 

پرسـیدم:»من در آزمـون قبـول شـده 
گفتم:»خـب،  گفتند:»بلـه!«  ام؟« 
جـوازم را بدهیـد مـن مغـازه ام را بـاز 
کنـم.« ان هـا هـم جـوازم را صـادر 
کردنـد. اول بـه خاطـر ایـن کـه مکان 
مغـازه ام زیـاد مـورد پسـند اتحادیـه 
نبـود، می خواسـتند مـدرک درجه 3 
بـه مـن بدهنـد اما بـه خاطـر این که 
از لحـاظ فنـی کارم خوب بـود مدرک 
درجـه 2 که حقم بـود را صادر کردند.

13 سـال 1354 بـه کرمـان آمـدم. 
پیـش از آن باجناقـم بـه تهـران آمـد 
و گفـت اگـر در کرمـان یک مغـازه باز 
کنـی، مشـتری هـای زیـادی جـذب 
مـی کنـی. مـن هـم آمـدم کرمـان و 
در خیابـان خورشـید مغازه بـاز کردم. 
مشـتری زیـادی هـم داشـتم. آن قدر 
هـای  پارچـه  کـه  بـود  سـرم شـلوغ 
مـردم را اشـتباهی بـرای یکدیگـر می 
دوختـم. تـا سـال 59 کرمان بـودم اما 
دوبـاره بـه تهران برگشـتم. تـا این که 
ریـه هایم مشـکل پیـدا کرد. پزشـک 
توصیـه کـرد کـه به یـک شهرسـتان 
مهاجـرت کنـم. مـن هـم گفتـم حاال 
کـه قرار اسـت بـه شهرسـتانی بـروم، 
بهتـر اسـت بـه شـهر خـودم کرمـان 
برگـردم. در حال حاضر 9 سـال اسـت 

کـه در خدمـت کرمانـی ها هسـتم.

14  خاطـره ای بـه یـادم مانـده از 
خیلـی  کـه  نارمـک  در  کارم  زمـان 
جالب اسـت:»برادر شـوهر خاله ام که 
سـرهنگ نیـروی هوایـی بـود، لبـاس 
هایـش را نـزد مـن دوختـه بـود. بعـد 
از مدتـی آمد و گفت دوسـتی دارم که 
سرآشـپز کاخ شـاه اسـت. از لباس من 
خوشش آمده و سـراغ خیاط را گرفته 
و مـن هـم آدرس مغـازه ات را داده ام. 
حواسـت باشـد که ایـن آدم خرش به 
انـدازه خـود شـاه مـی رود!!! یـک روز 
یـک اتومبیـل مشـکی بـا پرچـم سـه 
رنـگ جلـوی مغـازه ام توقـف کـرد. 
بافاصله متوجه شـدم کـه باید همان 
فـرد باشـد. داخـل آمـد و گفت:»یک 
برایـم  انگلسـتان  از  پارچـه دارم کـه 
انـد. فقـط سـریع بایـد آمـاده  آورده 
شـود چـون می خواهـم حضـور اعلی 

بـروم.«  حضرت 
بـه  اولـم  فرزنـد  بحبوبـه  همـان  در 
شـدت بیمار شـد. بـه هر پزشـکی که 
مراجعـه کردیـم افاقه نکـرد. در نتیجه 
لباس سـر آشـپز روی دسـتمان ماند. 
شـاگردم گفت:»آقـا لباس یـارو آماده 
نشد. آدم حسـابی است. مشکل برایت 
درسـت مـی کنـد.« بـا بـی حوصلگی 
گفتـم:» مـن بچـه ام مریضه! هـر کار 
مـی خواهد بکنـد.« یک بـار دیگر هم 
سرآشـپز بـه مغـازه آمد و تاکیـد کرد 
کـه 5 شـنبه بایـد بـه حضـور اعلـی 
حضـرت بـرود. من هـم مشـکلم را به 
او نمـی گفتـم و اسـتداللم این بود که 
بیمـاری بچـه مـن چـه ارتباطـی بـه 

یک آشـپز دارد.
5 شـنبه غروب بـرای بردن لباس آمد. 
دسـت که روی دسـتگیره در گذاشت 
بـرق محـل قطـع شـد. داخـل آمـد و 
گفت:»کـت مـن آمـاده اسـت؟« کت 
سـرمه ای را کـه روی دیـوار آویـزان 
بـود نشـانش دادم و گفتم:»بلـه، فقط 
دکمـه هایـش مانـده اسـت.« همیـن 
طـور در حـال لمـس کـت بـود کـه 
بـرق وصـل شـد. گفت:»این کـه مال 
مـن نیسـت. ایـن سـرمه ای اسـت؟« 
مـن هـاج و واج مانـده بـودم کـه چـه 
روی  نشسـت  رفـت  بدهـم.  جوابـی 
صندلـی و زد زیـر خنده!گفت:»پسـر 
تـو خیلـی شـیطونی! چـرا لبـاس من 
را آمـاده نکـردی؟« ایـن جـا بـود کـه 
مجبور شـدم جریـان بیمـاری فرزندم 
را توضیـح بدهـم. گفت:»چـرا زودتـر 
نگفتـی؟« گفتم:»چـی بگم آقا؟ شـما 
که پزشـک نیسـتید. کاری از دستتان 
سـاخته نیسـت.« در این لحظه کارتی 
را از جیبش بیرون آورد و پشـت آن را 
امضا کرد و نشـانی پزشـکی را داد که 
فرزنـدم را نـزدش بـردم وخـوب شـد. 
امـا سرآشـپز موقـع خـروج از مغـازه 
بپوشـم؟«  چـی  امشـب  گفت:»مـن 
گفتم:»شـما کـه یـک دسـت لبـاس 
نداریـد. امشـب را یـک کاری بکنید.« 
بـا خنـده گفت:»مـن مـی خواسـتم 
لباسـم مشـکی باشـد. امشـب هـم از 
کلـک تـو خوشـم آمـد وگر نـه پدرت 

را درمـی آوردم.«     
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1 از سـن 7 سـالگی خیاطی را شروع 
کرمـان  در  سـالگی   17 تـا  کـردم. 
خیاطـی مـی کـردم. نـزد چند اسـتاد 
کار کـردم امـا بعداً دیدم که هیچ کس 
از کار اسـتادهای مـن راضـی نیسـت. 
اسـتاد هـا هم تقصیـری نداشـتند. به 
صورت سـنتی کار خیاطی را از اسـتاد 
خـود یاد گرفتـه بودنـد و نظم خاصی 
هـم بـر کار آمـوزش حکم فرمـا نبود. 
استادانم یکی»جال سـیرجانی« بود. 
»احسـانی« بـود کـه در میـدان ارگ 
مغـازه داشـت. یـک اسـتاد زردشـتی 
هم داشـتم. یک عبادوز در بازار »کاه 
مـال« هـای کرمان بـود. پـدرم مرا به 
او سـپرد اما بعد از مدتـی گفتم:» من 

پیـش ایـن عبـادوز نمـی روم. چـون 
همـه اش مـی گویـد قیتـون لبـه عبا 
بـدوز منم دوسـت نـدارم. چـون هیچ 

کار دیگـری یـاد نمـی گیرم.«

2 عـزت اهلل خـان و نصـراهلل خـان 
فکـر  مـن  کـه  شـدند  باعـث  سـاالر 
رفتـن بـه تهـران بـه سـرم بزنـد. این 
دو بـرادر از خوانیـن کرمـان بودنـد و 
کـت و شـلوارهای خـود را در تهـران 
مـی دوختنـد. یـک روز یکـی از ایـن 
در  مـن  کـه  ای  مغـازه  بـه  برادرهـا 
آن کار مـی کـردم آمـد. اسـتاد مـن 
گفت:»آقـا شـما لبـاس هایتـان را در 
تهـران می دوزیـد و آن وقت تعمیرات 
شـان را بـرای ما مـی آورید؟« سـاالر 

گفت:»بلـه! تعمیرات را برای شـما می 
آورم. نمـی خواهی انجـام نده می روم 
جای دیگر.« اسـتاد خیـاط گفت:»نه! 
منظـورم ایـن بـود کـه مـا هـم مـی 
توانیـم برایتـان لباس بدوزیم.« سـاالر 
بـا اشـاره به کـت خـودش گفت:»می 
توانـی مثـل این بـدوزی؟ مـن همین 
اآلن دو تـا قـواره پارچـه تـوی خانـه 
گفـت:»در  تردیـد  بـا  اسـتاد  دارم.« 
توانـم  مـی  حدودهـا  و  حـد  همیـن 
بـدوزم...« کـه سـاالر گفـت:»کار تـو 
نیسـت اوسـتا! نـه پارچـه هـای من را 
خـراب کـن و نـه اعصابـم را. مـن هـر 
سـال بـه تهـران مـی روم مدتـی مـی 
مانـم و سـه چهارتـا از همیـن کـت و 
شـلوارها سـفارش مـی دهـم و بابـت 

هـر کـت و شـلوار هـم 100 تومـان 
دسـتمزد مـی دهـم.« مـن که شـاهد 
ماجـرا بـودم و دیـدم اسـتادم توانایی 
دوختـن کت و شـلواری- که مشـتری 
را راضـی کنـد- نـدارد، تصمیم گرفتم 

بـه تهـران کـوچ کنم.

فـرش  تهـران  در  کـه  بـرادرم  3بـا 
فروشـی داشـت و وضعیـت اقتصـادی 
نسـبتاً خوبـی داشـت نامـه نوشـتم و 
گفتـم کـه مـن مـی خواهم بـه تهران 
بیایـم و در آن جا خیاطی کنم. برادرم 
جـواب داد:»کار کـردن در تهـران بـه 
ایـن راحتـی هـا نیسـت و بـا کرمـان 
امـا مـن تصمیـم  فـرق مـی کنـد.« 
خـودم را گرفتـه بـودم. در آن زمـان 
اسـتاد  یـک  نـزد  داشـتم.  سـال   17
خیـاط رفتم. اسـتاد گفت:»هـر کاری 
کـه در کرمـان انجـام داده ای هیچ! از 
نو باید شـروع کنـی!« گفتم:»اشـکال 
نـدارد.« و کارم را شـروع کـردم. پـادو 
خیاطـی شـدم. بـرای کارگـران چایی 
مـی آوردم. سـیگار مـی خریـدم و از 

ایـن قبیـل کارها.

یـک  درجـه  هـای  خیـاط  4تمـام 
تهـران در خیابـان اللـه زار بودند. من 
نزد خیاط»هیلتون« بـه کارمی کردم. 
بعـد از اتمـام دوره پادویی اسـتادم به 
مـن گفت:»شـما مـی توانید وردسـت 
یـک شـلوار دوز کار کنی.«کـم کـم 
شـلوار دوز شـدم. بعد از رفتن شـاگرد 
مغـازه مـن شـخصاً شـلوار دوزی را بر 
عهـده گرفتـم و بـرای خودم وردسـت 

کـردم.« انتخاب 

5 بعـداً بـه اسـتاد خیاط دیگـری به 
نـام آقای»حسـین تهرانـی« که کت و 
شـلوار دوز بـود گفتـم که مـی خواهم 
روی کـت و شـلوار دوزی کار کنـم. از 
مـن پرسـید:»روی کـت و شـلوار کار 
کـرده ای؟« گفتم:»در شهرسـتان کار 
ول  را  گفت:»شهرسـتان  ام.«  کـرده 
کـن!« و دوبـاره از صفـر شـروع کردم 
نمـی  گیـرم  هـم  پولـی  کـردن.  کار 
آمـد. خرجـم را برادرم مـی داد. روزی 
3 تومـان درآمـدم بـود کـه همـه اش 

کرایـه اتوبـوس می شـد.

6  آن روزهـا بـه فردی کـه مدیریت 
عهـده  بـر  را  خیاطـی  هـای  کارگاه 
داشـت، »میـرزا« مـی گفتنـد. میـرزا 
همـه کاره کارگاه بـود. بـه طـوری که 
صاحـب مغـازه اصا متوجه نمی شـد 
کـه کـدام کارگـر آمـد و کـدام کارگر 
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محمد مهدی توفیق، خیاط قدیمی کرمان در گفت و گو با پیام ما:

برای هنرمندان مشهور ایران لباس دوخته ام
رفـت. همـه کارهـا را بـه میـرزا مـی 

. د سپر

کـه  خیاطـی  هـر  زمـان  آن  در   7
شـهرت پیدا مـی کـرد، مـورد احترام 
دیگـر کارگـران قـرار می گرفـت. مثا 
اگـر ظهـر مـی آمـد در قهـوه خانـه 
زار  اللـه  در  هـا  خیـاط  مخصـوص 
یـک دیـزی بخـورد همه کارگـران که 
حـدود 100 نفـر بودنـد، به احتـرام او 
از جـای خـود بلنـد مـی شـدند و این 
باعـث مـی شـد کـه دیگـر کارگـران 
انگیـزه پیشـرفت و تاش پیـدا کنند.

8  بعـد از چنـد سـال شـوهر خالـه 
ام کـه در تهـران سـاکن بـود، از مـن 
پرسـید:»خیاطی را خـوب بلـدی؟« و 
پیشـنهاد داد کـه یک مغازه بـاز کنم. 
خـودش هم دسـت به کار شـد و یک 
مغـازه را بـا سـرقفلی 1500 تومـان و 
ماهـی 20 تومان در نارمک برایم مهیا 
کـرد. بعـد از بـاز شـدن مغـازه، با یک 
دختـر کرمانـی - کـه از آشـنایان مان 
بـود- ازدواج کـردم و او را بـا خودم به 

بردم. تهـران 

9 نارمـک جـای خلوتـی بـود. مـن 
بیـن مسـلمانان و ارمنـی هـا مغـازه 
بـاز کـرده بـودم. ایـن طـرف رودخانه 
ارمنـی هـا و آن طـرف هـم مسـلمان 
هـا. یـک روز صبـح، یک ارمنـی درب 
مغـازه آمـد و بـا لهجه ارمنـی آمیخته 
به فارسـی گفت:»چـه کار می کنی؟« 
مگـه؟«  طـور  چـه  گفتم:»خیاطـی! 
گفت:»چهـار شـب پیـش مـا دسـت 
و پـای آدم پیـدا کردیـم. تـو آمـدی 
خیاطـی بـاز کـردی؟« و ادامـه داد:» 
ایـن جـا میـان سـرت رو مـی بُرنـد و 
پارچـه هـای مردم را هم مـی دزدند.« 
البتـه بـی راه هـم نمـی گفـت. گاهی 
افـراد  بـود.  اوقـات درگیـری و دعـوا 
مسـت مزاحم می شـدند و لگـد به در 
مغـازه مـی کوبیدنـد و رد می شـدند.

10 در اللـه زار کـه کار مـی کـردم. 
اسـتادم خیلـی اسـتاد ماهـری بـود. 
هنرپیشـه هایـی مثـل »بیـک ایمـان 
مثـل  هایـی  خواننـده  و  وردی« 
»داریـوش اقبالـی« و »سـتار« بـرای 

دوختـن لباس هـای مجلسـی خود را 
در مغـازه او می دوختند. بعدها اسـتاد 
کـت هایشـان را بـه مـن مـی داد که 

بـدوزم.

11 یـک روز در مغـازه ام در نارمـک 
مشـغول کار بـودم. اتومبیلـی جلـوی 
مغـازه ایسـتاد. داخـل مغـازه آمدند و 
پرسـیدند:»از کـی مغازه بـاز کردی؟« 
گفتم:»یک سـال و نیم.« جواز کسـب 
خواسـتند کـه نداشـتم. گفتنـد بایـد 
کاس بـروی و دوره ببینـی. مـن فکر 
مـی کـردم کـه دوره هـا چنـد روزه و 
نهایتـاً یکـی دو ماهه باشـد؛ اما گفتند 
کـه یـک سـال بایـد دوره ببینم. سـر 
کاس کـه رفتـم. دیـدم. »نصیریـان« 
آمـد کاس و یـک کتـاب بـه زبـان 
آلمانـی هـم زیـر بغلش بود. شـروع به 
درس دادن کـرد. الزم بـود که آموزش 
هـای او را یادداشـت کـرده و در منزل 
تمریـن کنیـم. من هم سـواد نداشـتم 
بـود.  مشـکلم  تریـن  بـزرگ  ایـن  و 
بعـد از یـک سـال کـه امتحـان نهایی 
را دادم از بیـن 64 نفـر خیاطـی کـه 
در آزمـون شـرکت کردیـم نفر ششـم 
شـدم. در حالی که من سـواد نداشـتم 
و دیگـران ششـم دبسـتان و سـیکل و 

دیپلـم و حتـی فـوق دیپلـم بودند.

آزمـون،  برگـزاری  از  پـس    12
نراقی-مسـوول اتحادیـه خیاطـان- به 
داوران آزمـون گفـت کـه ایـن جـوان 
بـی سـواد اسـت. از من پرسـیدند که 
چند سـال اسـت کار می کنی؟ جواب 
دادم 13 سـال اسـت که در تهران کار 
مـی کنـم. داوران گفتند:»قـرار اسـت 
عـده ای از همیـن افـراد را بـه ایتالیـا 
پیشـرفته  هـای  دوره  تـا  بفرسـتیم 
خیاطـی را ببیننـد و تو یکـی از آن ها 
هسـتی؟« گفتم:»چنـد روزه اسـت؟« 
گفتنـد:» چند روز نیسـت. یـک دوره 
یـک سـاله اسـت.« مـن قبـول نکردم 
و گفتم:»همسـرم حاملـه اسـت و ماه 
آینـده خـدا به ما فرزنـدی خواهد داد. 
نمـی توانـم یک سـال زن و بچـه ام را 
تنهـا بگـذارم.« اصـرار کردند کـه این 
فرصـت را از دسـت نـده، چـون بدون 
هزینـه اسـت. اما مـن قبول نکـردم و 

پرسـیدم:»من در آزمـون قبـول شـده 
گفتم:»خـب،  گفتند:»بلـه!«  ام؟« 
جـوازم را بدهیـد مـن مغـازه ام را بـاز 
کنـم.« ان هـا هـم جـوازم را صـادر 
کردنـد. اول بـه خاطـر ایـن کـه مکان 
مغـازه ام زیـاد مـورد پسـند اتحادیـه 
نبـود، می خواسـتند مـدرک درجه 3 
بـه مـن بدهنـد اما بـه خاطـر این که 
از لحـاظ فنـی کارم خوب بـود مدرک 
درجـه 2 که حقم بـود را صادر کردند.

13 سـال 1354 بـه کرمـان آمـدم. 
پیـش از آن باجناقـم بـه تهـران آمـد 
و گفـت اگـر در کرمـان یک مغـازه باز 
کنـی، مشـتری هـای زیـادی جـذب 
مـی کنـی. مـن هـم آمـدم کرمـان و 
در خیابـان خورشـید مغازه بـاز کردم. 
مشـتری زیـادی هـم داشـتم. آن قدر 
هـای  پارچـه  کـه  بـود  سـرم شـلوغ 
مـردم را اشـتباهی بـرای یکدیگـر می 
دوختـم. تـا سـال 59 کرمان بـودم اما 
دوبـاره بـه تهران برگشـتم. تـا این که 
ریـه هایم مشـکل پیـدا کرد. پزشـک 
توصیـه کـرد کـه به یـک شهرسـتان 
مهاجـرت کنـم. مـن هـم گفتـم حاال 
کـه قرار اسـت بـه شهرسـتانی بـروم، 
بهتـر اسـت بـه شـهر خـودم کرمـان 
برگـردم. در حال حاضر 9 سـال اسـت 

کـه در خدمـت کرمانـی ها هسـتم.

14  خاطـره ای بـه یـادم مانـده از 
خیلـی  کـه  نارمـک  در  کارم  زمـان 
جالب اسـت:»برادر شـوهر خاله ام که 
سـرهنگ نیـروی هوایـی بـود، لبـاس 
هایـش را نـزد مـن دوختـه بـود. بعـد 
از مدتـی آمد و گفت دوسـتی دارم که 
سرآشـپز کاخ شـاه اسـت. از لباس من 
خوشش آمده و سـراغ خیاط را گرفته 
و مـن هـم آدرس مغـازه ات را داده ام. 
حواسـت باشـد که ایـن آدم خرش به 
انـدازه خـود شـاه مـی رود!!! یـک روز 
یـک اتومبیـل مشـکی بـا پرچـم سـه 
رنـگ جلـوی مغـازه ام توقـف کـرد. 
بافاصله متوجه شـدم کـه باید همان 
فـرد باشـد. داخـل آمـد و گفت:»یک 
برایـم  انگلسـتان  از  پارچـه دارم کـه 
انـد. فقـط سـریع بایـد آمـاده  آورده 
شـود چـون می خواهـم حضـور اعلی 

بـروم.«  حضرت 
بـه  اولـم  فرزنـد  بحبوبـه  همـان  در 
شـدت بیمار شـد. بـه هر پزشـکی که 
مراجعـه کردیـم افاقه نکـرد. در نتیجه 
لباس سـر آشـپز روی دسـتمان ماند. 
شـاگردم گفت:»آقـا لباس یـارو آماده 
نشد. آدم حسـابی است. مشکل برایت 
درسـت مـی کنـد.« بـا بـی حوصلگی 
گفتـم:» مـن بچـه ام مریضه! هـر کار 
مـی خواهد بکنـد.« یک بـار دیگر هم 
سرآشـپز بـه مغـازه آمد و تاکیـد کرد 
کـه 5 شـنبه بایـد بـه حضـور اعلـی 
حضـرت بـرود. من هـم مشـکلم را به 
او نمـی گفتـم و اسـتداللم این بود که 
بیمـاری بچـه مـن چـه ارتباطـی بـه 

یک آشـپز دارد.
5 شـنبه غروب بـرای بردن لباس آمد. 
دسـت که روی دسـتگیره در گذاشت 
بـرق محـل قطـع شـد. داخـل آمـد و 
گفت:»کـت مـن آمـاده اسـت؟« کت 
سـرمه ای را کـه روی دیـوار آویـزان 
بـود نشـانش دادم و گفتم:»بلـه، فقط 
دکمـه هایـش مانـده اسـت.« همیـن 
طـور در حـال لمـس کـت بـود کـه 
بـرق وصـل شـد. گفت:»این کـه مال 
مـن نیسـت. ایـن سـرمه ای اسـت؟« 
مـن هـاج و واج مانـده بـودم کـه چـه 
روی  نشسـت  رفـت  بدهـم.  جوابـی 
صندلـی و زد زیـر خنده!گفت:»پسـر 
تـو خیلـی شـیطونی! چـرا لبـاس من 
را آمـاده نکـردی؟« ایـن جـا بـود کـه 
مجبور شـدم جریـان بیمـاری فرزندم 
را توضیـح بدهـم. گفت:»چـرا زودتـر 
نگفتـی؟« گفتم:»چـی بگم آقا؟ شـما 
که پزشـک نیسـتید. کاری از دستتان 
سـاخته نیسـت.« در این لحظه کارتی 
را از جیبش بیرون آورد و پشـت آن را 
امضا کرد و نشـانی پزشـکی را داد که 
فرزنـدم را نـزدش بـردم وخـوب شـد. 
امـا سرآشـپز موقـع خـروج از مغـازه 
بپوشـم؟«  چـی  امشـب  گفت:»مـن 
گفتم:»شـما کـه یـک دسـت لبـاس 
نداریـد. امشـب را یـک کاری بکنید.« 
بـا خنـده گفت:»مـن مـی خواسـتم 
لباسـم مشـکی باشـد. امشـب هـم از 
کلـک تـو خوشـم آمـد وگر نـه پدرت 

را درمـی آوردم.«     
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تعییـن تکلیـف پـروژه هـای عمرانی 
نیمـه تمام از نخسـتین روزهـای دولت 
یازدهـم جـزو دغدغـه هـای مدیـران و 
برنامـه ریـزان بـوده اسـت. پروژه هایـی 
کـه عـدم تکمیـل آن هـا از یـک طـرف 
باعث هدررفت سـرمایه ملـی و از طرف 
دیگـر باعـث بـی اعتمـادی مـردم بـه 

مسـئوالن می شـود.
تحمیل 113 هزارمیلیارد بر اقتصاد 

کشور
مرکـز  گـزارش  اسـاس  بـر   
پژوهش هـای مجلـس طـی سـال های 
متوسـط  طـور  بـه   1393 تـا   1381
511 طـرح بایـد در هـر سـال تمام می 
شـد، اما فقـط 23 درصـد از آنها )120 
طـرح( خاتمـه یافتـه انـد و در مجموع 
هزینـه ای معـادل 113 هـزار میلیـارد 
تومـان عـاوه بـر پیـش بینـی قوانیـن 
بودجـه بر اقتصاد کشـور تحمیل شـده 
اسـت. بـه عبـارت دیگـر 50 درصـد از 
اعتبـارات اختصاص یافته بـه طرح های 
عمرانـی در طـی ایـن دوره بابت هزینه 
تأخیـر در اتمـام طرح هـا بـوده اسـت و 

نـه عملیـات جدیـد.
وجود 75 هزار پروژه عمرانی 

استانی نیمه تمام در کشور
کانـال هـای  تریـن  اصلـی  از  یکـی 
ایجـاد  در  دولـت  گـذاری  سـرمایه 
و  تولیـدی  جدیـد  هـای  ظرفیـت 
عمرانـی  بودجـه  کشـور  در  خدماتـی 
اسـت کـه هـر سـاله حـدود 20 تـا 30 
درصـد از بودجـه عمومـی کشـور را به 
خـود اختصـاص مـی دهـد. بـر اسـاس 
آمـار منتشـر شـده سـازمان مدیریـت 
و برنامـه ریـزی کشـور در حـال حاضر 
عمرانـی  پـروژه  هـزار   6 بـه  نزدیـک 
ملـی نیمـه تمام در کشـور وجـود دارد 
کـه در انتظـار دریافـت اعتبـار دولتـی 
در بودجـه هـای سـنواتی اسـت. ایـن 
در حالـی اسـت کـه بالـغ بـر 75 هـزار 
پـروژه عمرانـی اسـتانی نیـز از کمبـود 
و  پیشـرفت  کنـدی  دچـار  اعتبـار 

آسـیب هسـتند. بـرآورد مـی شـود که 
بـرای تکمیـل طـرح هـای تعهد شـده 
در قوانیـن بودجـه بـه ارقامـی بیـش از 
400 هـزار میلیـارد تومـان نیـاز اسـت 
کـه در خوشـبینانه ترین حالـت تامین 
مالی آن 10 سـال به طـول می انجامد. 
واضـح اسـت که برخـی از ایـن پروژه ها 
تـا آن زمـان مسـتهلک شـده و عمـًا 
غیـر قابـل بهـره بـرداری خواهنـد بود. 

پروژه های ناتمام؛ چالش بزرگ 
دولت

بـا این حـال بـا توجه به عـدم وجود 
فرآینـد و بسـتر مناسـب بـرای اجـرا و 
بهـره بـرداری، نتایج مورد نظـر حاصل 
نمـی شـود. در میـان انبـوه مشـکاتی 
کـه طـرح هـای عمرانـی بـا آن روبـرو 
اسـت، کمبـود اعتبار یکـی از عوامل در 
ناکارآیـی ایـن فرآینـد عنوان می شـود 
بـه طـوری که طی سـال هـای اخیر به 
طـور متوسـط سـاالنه تنهـا 58 درصـد 
از اعتبـارات عمرانـی مصـوب، محقـق 
شـده اسـت. ایـن امـر بـه خوبی نشـان 
هـای  پـروژه  مالـی  تأمیـن  می دهـد 
عمرانـی بار مالـی سـنگینی را بر دوش 
دولت گذاشـته اسـت. در شـرایط فعلی 
و بـا کاهـش درآمدهـای نفتـی و عـدم 
از  تکافـوی درآمدهـای مالیاتـی یکـی 
چالش هـای بـزرگ دولـت انجـام ایـن 

پـروژه هـای نیمـه تمام اسـت. 
مشارکت عمومی - خصوصی

تجربیـات کشـورهای توسـعه یافتـه 
نشـان می دهـد جـذب سـرمایه بخـش 
در  گـذاری  سـرمایه  بـرای  خصوصـی 
عمومـی  فعالیت هـای  و  برنامه هـا 
را  کمبـود  ایـن  از  قسـمتی  می توانـد 
امـروز  کـه  طـوری  بـه  کنـد  جبـران 
پـروژه  از  بسـیاری  گفـت  می تـوان 
هـای آن کشـورها از طریـق مکانیـزم 
مشـارکت عمومـی – خصوصـی اجرا و 

می گردنـد. احـداث 
مفهـوم سـرمایه گـذاری مشـارکتی 
کـه  عمومـی  و  خصوصـی  بخـش 

بـه آن مشـارکت عمومـی -  اختصـاراً 
خصوصـی )PPP( گفتـه می شـود، بـه 
اطـاق  پـروژه هـای سـرمایه گـذاری 
از زیـر  می گـردد کـه در آن هـا یکـی 
مجموعـه هـای دولـت مرکـزی )بخش 
عمومـی( بـا مشـارکت یـک یـا چنـد 
و  مالـی  تأمیـن  خصوصـی،  شـرکت 
سـاخت و بهـره بـرداری پروژه هـا را بـه 
عهـده می گیـرد و درآمدهـای ناشـی از 
راه انـدازی پـروژه هم به نسـبت سـهم 
مشـارکت هـر یک از شـرکا بیـن آن ها 
تقسـیم می شـود. مدیریت بودجه، بهره 
گیـری از مهارت های بخـش خصوصی، 
بهینـه نمـودن طراحـی و هزینـه یابـی 
در کل پـروژه، ارائـه بـه موقـع خدمات، 
افزایـش کیفیـت ارائه خدمـات و نهایتاً 
تسـهیم ریسـک از مهم تریـن مزایـای 
و تبعـات مثبـت مشـارکت بـا بخـش 
از  اسـت.   شـده  شـمرده  خصوصـی 
جملـه بخش هایـی کـه معمـوالً در دنیا 
خصوصـی  عمومـی  مشـارکت های  از 
اسـتفاده می کننـد می تـوان بـه تولیـد 
دفـع  فاضـاب،  و  آب  بـرق،  توزیـع  و 
ضایعـات، خطوط لولـه، بیمارسـتان ها، 
آموزشـی،  امکانـات  و  سـازی  مدرسـه 
اسـتادیوم ها، زندان هـا، خطـوط ریلـی، 
بـر  مبتنـی  سیسـتم های  جاده هـا، 
مسـکن  بخـش  و  اطاعـات  فنـاوری 

اشـاره نمـود.
عدم رضایت طرفین از پیمان 

کاری بخش خصوصی
در کشـورمان نیـز سال هاسـت بیـن 
دولـت و بخـش خصوصـی در اجـرای 
پـروژه هـای عمرانـی همـکاری وجـود 
دارد. هـر چند در سـال های اخیر تعداد 
نیروگاهـی،  پـروژه هـای  از  محـدودی 
خدمـات شـهری و آزاد راهـی از طریق 
مشـارکت عمومی – خصوصـی اجرایی 
شـده اند، امـا آنچه تاکنون اتفـاق افتاده 
بیشـتر پیمـان کاری بخـش خصوصـی 
بوده اسـت )مشـارکت بخـش خصوصی 
صرفـاً در سـاخت یک پـروژه عمرانی و 

سـپس تحویـل آن بـه بخـش عمومی(. 
ایـن همکاری در بسـتر قانـون برگزاری 
مناقصـات انجـام می گیرد. امـا این نوع 
همـکاری مـورد رضایـت هیچ کـدام از 
طرفیـن نیسـت. دولـت ناراضـی اسـت 
چـرا کـه انگیزه زیـاد بخـش خصوصی 
بـرای کاهـش هزینه هـا اغلـب همـراه 
بـا کاهـش کیفیـت پـروژه و در نتیجـه 
و  تعمیـرات  هـای  هزینـه  افزایـش 
نگهـداری پـروژه در آینده شـده اسـت. 
از سـوی دیگـر پیمانکاران هـم به دلیل 
عـدم پرداخت بـه موقع مطالبـات خود 

از دولـت ناراضی هسـتند.
الزام دولت به واگذاری پروژه 

های نیمه تمام
 به بخش خصوصی

شـد  باعـث  مشـکات  ایـن  همـه 
دولـت بـه سـمت اسـتفاده از سـرمایه 
بخـش  داران  سـرمایه  و  گـذاران 
خصوصـی بـرای همـکاری و مشـارکت 
بـرای اتمـام پروژه هـا برود. عـدم وجود 
پـروژه  تکمیـل  بـرای  کافـی  بودجـه 
پروژه هـا،  کثـرت  تمـام،  نیمـه  هـای 
مسـتهلک شـده آن هـا، افزایـش بدهی 
دولـت بـه پیمانـکاران و همچنین فعال 
نمـودن بخـش خصوصـی محـرک این 
در  اسـاس  ایـن  بـر  بودنـد.  تصمیـم 
مـاده 27 قانـون الحـاق برخی مـواد به 
قانـون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی 
دولـت )2( کـه در مـاه هـای اخیـر بـه 
تصویب مجلس رسـیده اسـت، شـورای 
اقتصاد مکلف شـده اسـت دستورالعمل 
عمرانـی  طرح هـای  واگـذاری  شـرایط 
تمـام، تکمیـل شـده و  نیمـه  جدیـد، 
آمـاده بهـره بـرداری را تصویـب و اباغ 
نمایـد. خوشـبختانه ایـن دسـتورالعمل 
بـه تصویـب  در مهرمـاه سـال جـاری 
شـورای اقتصاد رسـید و توسـط رئیس 
سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور 
بـه تمامـی دسـتگاه ها و اسـتان ها اباغ 
گردیـده اسـت. دسـتورالعمل فـوق بـا 
هـدف واگـذاری پـروژه هـای عمرانـی 

«پیام ما» بررسی می کند

نیاز دولت به واگذاری پروژه های نیمه تمام به 
بخش خصوصی
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تعییـن تکلیـف پـروژه هـای عمرانی 
نیمـه تمام از نخسـتین روزهـای دولت 
یازدهـم جـزو دغدغـه هـای مدیـران و 
برنامـه ریـزان بـوده اسـت. پروژه هایـی 
کـه عـدم تکمیـل آن هـا از یـک طـرف 
باعث هدررفت سـرمایه ملـی و از طرف 
دیگـر باعـث بـی اعتمـادی مـردم بـه 

مسـئوالن می شـود.
تحمیل 113 هزارمیلیارد بر اقتصاد 

کشور
مرکـز  گـزارش  اسـاس  بـر   
پژوهش هـای مجلـس طـی سـال های 
متوسـط  طـور  بـه   1393 تـا   1381
511 طـرح بایـد در هـر سـال تمام می 
شـد، اما فقـط 23 درصـد از آنها )120 
طـرح( خاتمـه یافتـه انـد و در مجموع 
هزینـه ای معـادل 113 هـزار میلیـارد 
تومـان عـاوه بـر پیـش بینـی قوانیـن 
بودجـه بر اقتصاد کشـور تحمیل شـده 
اسـت. بـه عبـارت دیگـر 50 درصـد از 
اعتبـارات اختصاص یافته بـه طرح های 
عمرانـی در طـی ایـن دوره بابت هزینه 
تأخیـر در اتمـام طرح هـا بـوده اسـت و 

نـه عملیـات جدیـد.
وجود 75 هزار پروژه عمرانی 

استانی نیمه تمام در کشور
کانـال هـای  تریـن  اصلـی  از  یکـی 
ایجـاد  در  دولـت  گـذاری  سـرمایه 
و  تولیـدی  جدیـد  هـای  ظرفیـت 
عمرانـی  بودجـه  کشـور  در  خدماتـی 
اسـت کـه هـر سـاله حـدود 20 تـا 30 
درصـد از بودجـه عمومـی کشـور را به 
خـود اختصـاص مـی دهـد. بـر اسـاس 
آمـار منتشـر شـده سـازمان مدیریـت 
و برنامـه ریـزی کشـور در حـال حاضر 
عمرانـی  پـروژه  هـزار   6 بـه  نزدیـک 
ملـی نیمـه تمام در کشـور وجـود دارد 
کـه در انتظـار دریافـت اعتبـار دولتـی 
در بودجـه هـای سـنواتی اسـت. ایـن 
در حالـی اسـت کـه بالـغ بـر 75 هـزار 
پـروژه عمرانـی اسـتانی نیـز از کمبـود 
و  پیشـرفت  کنـدی  دچـار  اعتبـار 

آسـیب هسـتند. بـرآورد مـی شـود که 
بـرای تکمیـل طـرح هـای تعهد شـده 
در قوانیـن بودجـه بـه ارقامـی بیـش از 
400 هـزار میلیـارد تومـان نیـاز اسـت 
کـه در خوشـبینانه ترین حالـت تامین 
مالی آن 10 سـال به طـول می انجامد. 
واضـح اسـت که برخـی از ایـن پروژه ها 
تـا آن زمـان مسـتهلک شـده و عمـًا 
غیـر قابـل بهـره بـرداری خواهنـد بود. 

پروژه های ناتمام؛ چالش بزرگ 
دولت

بـا این حـال بـا توجه به عـدم وجود 
فرآینـد و بسـتر مناسـب بـرای اجـرا و 
بهـره بـرداری، نتایج مورد نظـر حاصل 
نمـی شـود. در میـان انبـوه مشـکاتی 
کـه طـرح هـای عمرانـی بـا آن روبـرو 
اسـت، کمبـود اعتبار یکـی از عوامل در 
ناکارآیـی ایـن فرآینـد عنوان می شـود 
بـه طـوری که طی سـال هـای اخیر به 
طـور متوسـط سـاالنه تنهـا 58 درصـد 
از اعتبـارات عمرانـی مصـوب، محقـق 
شـده اسـت. ایـن امـر بـه خوبی نشـان 
هـای  پـروژه  مالـی  تأمیـن  می دهـد 
عمرانـی بار مالـی سـنگینی را بر دوش 
دولت گذاشـته اسـت. در شـرایط فعلی 
و بـا کاهـش درآمدهـای نفتـی و عـدم 
از  تکافـوی درآمدهـای مالیاتـی یکـی 
چالش هـای بـزرگ دولـت انجـام ایـن 

پـروژه هـای نیمـه تمام اسـت. 
مشارکت عمومی - خصوصی

تجربیـات کشـورهای توسـعه یافتـه 
نشـان می دهـد جـذب سـرمایه بخـش 
در  گـذاری  سـرمایه  بـرای  خصوصـی 
عمومـی  فعالیت هـای  و  برنامه هـا 
را  کمبـود  ایـن  از  قسـمتی  می توانـد 
امـروز  کـه  طـوری  بـه  کنـد  جبـران 
پـروژه  از  بسـیاری  گفـت  می تـوان 
هـای آن کشـورها از طریـق مکانیـزم 
مشـارکت عمومـی – خصوصـی اجرا و 

می گردنـد. احـداث 
مفهـوم سـرمایه گـذاری مشـارکتی 
کـه  عمومـی  و  خصوصـی  بخـش 

بـه آن مشـارکت عمومـی -  اختصـاراً 
خصوصـی )PPP( گفتـه می شـود، بـه 
اطـاق  پـروژه هـای سـرمایه گـذاری 
از زیـر  می گـردد کـه در آن هـا یکـی 
مجموعـه هـای دولـت مرکـزی )بخش 
عمومـی( بـا مشـارکت یـک یـا چنـد 
و  مالـی  تأمیـن  خصوصـی،  شـرکت 
سـاخت و بهـره بـرداری پروژه هـا را بـه 
عهـده می گیـرد و درآمدهـای ناشـی از 
راه انـدازی پـروژه هم به نسـبت سـهم 
مشـارکت هـر یک از شـرکا بیـن آن ها 
تقسـیم می شـود. مدیریت بودجه، بهره 
گیـری از مهارت های بخـش خصوصی، 
بهینـه نمـودن طراحـی و هزینـه یابـی 
در کل پـروژه، ارائـه بـه موقـع خدمات، 
افزایـش کیفیـت ارائه خدمـات و نهایتاً 
تسـهیم ریسـک از مهم تریـن مزایـای 
و تبعـات مثبـت مشـارکت بـا بخـش 
از  اسـت.   شـده  شـمرده  خصوصـی 
جملـه بخش هایـی کـه معمـوالً در دنیا 
خصوصـی  عمومـی  مشـارکت های  از 
اسـتفاده می کننـد می تـوان بـه تولیـد 
دفـع  فاضـاب،  و  آب  بـرق،  توزیـع  و 
ضایعـات، خطوط لولـه، بیمارسـتان ها، 
آموزشـی،  امکانـات  و  سـازی  مدرسـه 
اسـتادیوم ها، زندان هـا، خطـوط ریلـی، 
بـر  مبتنـی  سیسـتم های  جاده هـا، 
مسـکن  بخـش  و  اطاعـات  فنـاوری 

اشـاره نمـود.
عدم رضایت طرفین از پیمان 

کاری بخش خصوصی
در کشـورمان نیـز سال هاسـت بیـن 
دولـت و بخـش خصوصـی در اجـرای 
پـروژه هـای عمرانـی همـکاری وجـود 
دارد. هـر چند در سـال های اخیر تعداد 
نیروگاهـی،  پـروژه هـای  از  محـدودی 
خدمـات شـهری و آزاد راهـی از طریق 
مشـارکت عمومی – خصوصـی اجرایی 
شـده اند، امـا آنچه تاکنون اتفـاق افتاده 
بیشـتر پیمـان کاری بخـش خصوصـی 
بوده اسـت )مشـارکت بخـش خصوصی 
صرفـاً در سـاخت یک پـروژه عمرانی و 

سـپس تحویـل آن بـه بخـش عمومی(. 
ایـن همکاری در بسـتر قانـون برگزاری 
مناقصـات انجـام می گیرد. امـا این نوع 
همـکاری مـورد رضایـت هیچ کـدام از 
طرفیـن نیسـت. دولـت ناراضـی اسـت 
چـرا کـه انگیزه زیـاد بخـش خصوصی 
بـرای کاهـش هزینه هـا اغلـب همـراه 
بـا کاهـش کیفیـت پـروژه و در نتیجـه 
و  تعمیـرات  هـای  هزینـه  افزایـش 
نگهـداری پـروژه در آینده شـده اسـت. 
از سـوی دیگـر پیمانکاران هـم به دلیل 
عـدم پرداخت بـه موقع مطالبـات خود 

از دولـت ناراضی هسـتند.
الزام دولت به واگذاری پروژه 

های نیمه تمام
 به بخش خصوصی

شـد  باعـث  مشـکات  ایـن  همـه 
دولـت بـه سـمت اسـتفاده از سـرمایه 
بخـش  داران  سـرمایه  و  گـذاران 
خصوصـی بـرای همـکاری و مشـارکت 
بـرای اتمـام پروژه هـا برود. عـدم وجود 
پـروژه  تکمیـل  بـرای  کافـی  بودجـه 
پروژه هـا،  کثـرت  تمـام،  نیمـه  هـای 
مسـتهلک شـده آن هـا، افزایـش بدهی 
دولـت بـه پیمانـکاران و همچنین فعال 
نمـودن بخـش خصوصـی محـرک این 
در  اسـاس  ایـن  بـر  بودنـد.  تصمیـم 
مـاده 27 قانـون الحـاق برخی مـواد به 
قانـون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی 
دولـت )2( کـه در مـاه هـای اخیـر بـه 
تصویب مجلس رسـیده اسـت، شـورای 
اقتصاد مکلف شـده اسـت دستورالعمل 
عمرانـی  طرح هـای  واگـذاری  شـرایط 
تمـام، تکمیـل شـده و  نیمـه  جدیـد، 
آمـاده بهـره بـرداری را تصویـب و اباغ 
نمایـد. خوشـبختانه ایـن دسـتورالعمل 
بـه تصویـب  در مهرمـاه سـال جـاری 
شـورای اقتصاد رسـید و توسـط رئیس 
سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور 
بـه تمامـی دسـتگاه ها و اسـتان ها اباغ 
گردیـده اسـت. دسـتورالعمل فـوق بـا 
هـدف واگـذاری پـروژه هـای عمرانـی 

«پیام ما» بررسی می کند

نیاز دولت به واگذاری پروژه های نیمه تمام به 
بخش خصوصی
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بـه بخـش خصوصـی تهیه شـده اسـت 
و راه بـرای مشـارکت سـرمایه گـذران 
غیـر پیمانـکار نیـز فراهم شـده اسـت. 
ایـن موضـوع می توانـد از نارضایتی های 
فـوق بکاهـد. از آن جا که یک سـرمایه 
گـذار بخش خصوصی به طـور همزمان 
مسـئولیت  هـم  و  سـاخت  مسـئولیت 
بهـره بـرداری از پروژه را بـر عهده دارد 
بنابرایـن عـاوه بـر توجـه بـه کاهـش 
هزینـه هـای سـاخت به کاهـش هزینه 
هـای آتـی مربوط به تعمیـر و نگهداری 
داشـت.  خواهـد  توجـه  هـم  پـروژه 
همچنیـن درآمـد بخـش خصوصـی از 
بابـت فـروش خدمـات ناشـی از ایجـاد 
کیفیـت  بـه  زیـادی  حـد  تـا  پـروژه، 
پـروژه بسـتگی دارد و لـذا ایـن مسـئله 
هـم باعـث می شـود بخـش خصوصـی 
سـاخت  هزینـه  فـدای  را  کیفیـت 
پـروژه نکنـد. از طـرف دیگـر اسـتفاده 
از درآمدهـای ناشـی از بهـره بـرداری 
پـروژه توسـط بخـش خصوصـی، دولت 
را بـی نیـاز از تأمیـن اعتبـار پـروژه هـا 
خواهـد کـرد و در نتیجـه باعث کاهش 

بدهی هـای دولـت خواهـد شـد. 
واگـذاری  بـرای  دسـتورالعمل  در 
مرسـوم  روش هـای  انـواع  از  پروژه هـا 

دنیا اسـتفاده شـده اسـت. بر این اساس 
بـرداری  بهـره  سـاخت-  روش هـای 
بهـره  سـاخت-   ،)BOT( انتقـال   -
بـرداری - پرداخـت اجـاره بـه سـرمایه 
سـاخت-   ،)BOLT( انتقـال   - پذیـر 
بـه سـرمایه  اجـاره  -پرداخـت  انتقـال 
مالکیـت  سـاخت-   ،)BTL( گـذار 
و  تجهیـز   ،)BOO( بـرداری  -بهـره 
بـرداری  -بهـره  مالکیـت  بازسـازی- 
نگهـداری  و  بـرداری  بهـره   ،)ROO(
بهـره  بازسـازی-  و  تجهیـز   ،)O&M(
بـرداری -انتقـال )ROT( و واگـذاری 
امتیـاز )Concession( معرفـی شـده 
اسـت.  از نـکات بارز این دسـتورالعمل، 
مشـوق های در نظـر گرفتـه شـده برای 
سـرمایه گـذاران مجری پروژه ها اسـت. 
بـه  ایـن مشـوق ها می تـوان  از جملـه 
ارائـه تضمیـن خرید محصـول، حمایت 
از صـدور مجوز صـادرات محصول، ارائه 
کمک هـای فنـی و یـا در اختیـار قـرار 
دادن زیـر سـاخت های بخـش عمومی، 
تضمیـن پرداخت ما به التفـاوت قیمت 
محصـول، کمـک بـه دریافـت فاینانس 
بانک هـای  تسـهیات  و  خارجـی 
توسـعه ای بین المللـی و ... اشـاره کرد. 
همچنیـن در صورتـی کـه قیمت هـای 

از  پیشـنهادی سـرمایه گـذران کمتـر 
قیمـت پایـه کارشناسـی تعییـن شـده 
باشـد سـرمایه پذیر می توانـد در مرحله 
اول تـا بیسـت درصـد و در مرحلـه دوم 
بـر حسـب وضعیـت پـروژه تـا پنجـاه 
درصـد در مناطـق عمومی و تا هشـتاد 
درصـد در مناطـق محـروم، تخفیف در 

قیمـت پایـه منظـور نمایـد.
نتیجه گیری

بـزرگ شـدن بدنـه دولـت و بـه تبع 
آن سـهم بسـیار زیـاد اعتبـارات جاری 
ناپذیـر  اجتنـاب  هـای  پرداخـت  و 
دولـت  تـا  گردیـده  منجـر  بودجـه  در 
نتوانـد برنامـه هـای عمرانـی خـود را 
بـه سـرانجام برسـاند. منابـع هـر چنـد 
انـدک بـرای طرح هـای عمرانـی نیز به 
صـورت مناسـب هزینـه نشـده و دائمـاً 
بـا انبوهـی از طـرح هـای نیمـه تمام و 
بـا طـول دوره سـاخت بسـیار باالتـر از 
حـد اسـتاندارد روبرو اسـت. بررسـی ها 
نشـان می دهـد بودجـه عمرانـی دولت 
بـرای سـاخت و تکمیـل پـروژه هـای 
نیمـه تمـام کفایت نمی کند. رهاسـازی 
ایـن پروژه هـا نیـز باعث اتاف سـرمایه 
بـه  توجـه  بـا  می شـود.  ملـی  هـای 
فشـار موجـود بـر منابـع مالـی دولـت 

و انبـوه طـرح هـای نیمـه تمامـی کـه 
نیازمنـد حجـم قابـل توجهـی از منابع 
بـرای اتمـام هسـتند، بخـش خصوصی 
می توانـد بـه کمـک دولـت آمـده و در 
یک بـازی برد- برد ضمن مشـارکت در 
اتمـام ایـن پروژه هـا، از منافع به دسـت 
آمـده از آن ها حداکثر اسـتفاده را ببرد. 
دسـتورالعمل مـاده 27 قانـون تنظیـم 
راه را بـرای همـکاری بخـش عمومـی و 
خصوصـی فراهم کـرده اسـت. هر چند 
در ابتـدای راه ممکن اسـت با اشـکاالت 
و چالش هـای فراوانـی روبـرو باشـد اما 
نویـد بخـش فصلـی نـو در همـکاری و 
خصوصـی  بخـش  و  دولـت  همراهـی 

ست. ا
در اسـتان کرمـان نیز بیـش از  صد و 
هفتاد پروژه توسـط سـازمان مدیریت و 
برنامه ریزی شناسـایی شـده که امکان 
واگـذاری بـه بخـش خصوصـی را دارند 
و هـم اکنـون لیسـت ایـن پروژه هـا در 
سـایت ایـن سـازمان قـرار داده شـده 
اسـت. بـدون شـک اسـتقبال سـرمایه 
مالـی  بـار  کاهـش  موجـب  گـذاران 
دولـت، رشـد بخـش خصوصی اسـتان، 
ایجـاد اشـتغال و مقـاوم سـازی اقتصاد 

اسـتان خواهد شـد.
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حالـی  در  محمـودی-  اسـما 
سیاب دشـت های غـرب کشـور را فراگرفته 
کـه اینجـا در نیمـه شـرقی کشـور زمین از 
تشـنگی در خـود فـرو مـی رود، کم آبـی بـه 
چالـش عمـده تبدیـل شـده و بـه تنـش 

اسـت. انجامیـده  جمعیتـی 
سـال گذشـته بـود کـه رئیـس مجمـع 
مجلـس  در  کرمـان  اسـتان  نماینـدگان 
شـورای اسـامی هشـدار داد کـه در صورت 
عـدم تأمین آب اسـتان کرمان بـه زودی این 
اسـتان بـا مشـکل تأمیـن آب شـرب بـرای 
سـاکنانش مواجـه خواهد شـد این هشـدار 
در حالـی مطرح شـد که پـس از اتمام زمان 
بارش ها در اسـتان کرمان حاال کارشناسـان 
ایـن هشـدار را بـا صـدای بلنـد تـر تکـرار 
مـی کننـد. باوجـود بارش های مطلـوب در 
سـایر اسـتان های کشـور امـا کرمـان هنوز 
بـا متوسـط بارندگـی سـاالنه فاصلـه دارد و 
تنهـا 42 درصـد سـدهای انگشت شـمار در 
اسـتان آبگیری شـده اند در حـال حاضر نیز 
ایـن جابجایی هـای جمعیتی را می تـوان در 
روسـتاهای اسـتان کرمان نیز مشاهده کرد. 
خالی شـدن روسـتاها از سـکنه و مهاجرت 
بـه دلیـل بی آبـی  بـه روسـتاهای مجـاور 
مشـکاتی؛ ازجملـه کمبـود زیرسـاخت ها 
نامتناسـب بـا جمعیـت در مناطـق مهاجـر 
مانـده  بااسـتفاده  مقابـل  در  و  پذیـر 
روسـتای  در  احداث شـده  زیرسـاخت های 

خالـی از سـکنه را در پـی داشـته اسـت.
مهاجـرت گسـترده بـه شـهرهای بزرگ 
اسـتان کرمان نیز در سـال های اخیر نشـان 
معادله هـای  خـوردن  هـم  بـه  از  دیگـری 
جمعیتی در اسـتان کرمـان دارد و این روند 
در صـورت عـدم تأمیـن آب موردنیـاز در 
اسـتان کرمـان بـه زودی بـه مشـکل بزرگ 

اسـتان کرمـان تبدیـل می شـود.
اسـتان  در  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
چـاه  حلقـه  هـزار  هم اکنـون 30  کرمـان 
وجـود دارد کـه بخش قابل توجهـی از آن ها 
به صورت غیرمجاز کار برداشـت آب از منابع 
برداشـت  و  می دهـد  انجـام  را  زیرزمینـی 
منفی 1.1 میلیارد مترمکعبی آب در اسـتان 
منجـر بـه افت سـطح آب هـای زیرزمینی و 
نشسـت گسـترده زمین در اکثر دشـت های 

اسـتان کرمان شـده اسـت.
42 درصد سدهای کرمان آبگیری 

شده اند
زمیـن در حالـی از تشـنگی در خـود فرو 
در  موجـود  آب  در صـد  کـه 95  مـی رود 
اسـتان کرمان در بخش کشـاورزی استفاده 

می شـود کـه بیـش از 70 درصـد بـه دلیل 
آبیـاری سـنتی هـدر مـی رود و تنهـا 3.34 
درصـد در بخـش شـرب مورداسـتفاده قرار 

می گیـرد.
ایـن بـه ایـن معنـی اسـت کـه مـردم 
اسـتان کرمـان هرقـدر هـم کـه در مصرف 
آب شـرب صرفه جویـی کنند تنهـا می توان 
بخـش اندکـی از آب در حـال هـدر رفـت 
در اسـتان را کنتـرل کننـد و بخـش عمده 
همچنـان در بخش کشـاورزی هـدر می رود 
و سـهم انـدک بخـش صنعـت نیـز در ایـن 
زمینـه چاره سـاز نیسـت. بـه نظر می رسـد 
سیاسـت های کلـی و حمایت از کشـاورزان 
در راسـتای انتقـال بهینـه آب از منابـع آبی 
بـه مزارع کشـاورزی، تغییر الگوی کشـت و 
آبیـاری مکانیـزه تنها راه، جلوگیـری از هدر 
رفـت آب در اسـتانی اسـت کـه در سـال 
جـاری تنهـا 42 درصد از ظرفیت چند سـد 
محـدود موجود در آن آبگیری شـده اسـت. 
در حالـی تابسـتان پـر از چالـش در انتظـار 
مـردم کرمان اسـت که امسـال 10 درصد از 
سـال گذشـته کمتر در اسـتان کرمان باران 
باریـده اسـت و تابسـتان خشـک و کـم آب 
در انتظـار مـردم بزرگ ترین اسـتان کشـور 
اسـت. محمـد برشـان، کارشـناس و محقق 
آب در اسـتان کرمـان از چالش هـای عمـده 
خواسـتار  و  می گویـد  اسـتان  در  بی آبـی 
چاره اندیشـی بـرای حـل مشـکل اسـت و 
اعتقـاد دارد بایـد فرهنـگ مـردم و دیـدگاه 
مسـئوالن درزمینـه مصـرف آب تغییر کلی 
یابـد و دولـت هم با جدیدت بیشـتر در این 

خصـوص حضـور یابد.
وی کاهش سـطح آب در اکثر دشت های 
کرمـان را مثالی بر بی آبی شـدید در کرمان 
آب  مخـازن  بحرانـی شـدن  از  و  می دانـد 
سـخن  کرمـان  دشـت های  از  برخـی  در 
می گویـد و از تـاالب خشـکیده جازموریـان 
به عنـوان بزرگ تریـن حـوزه آبریـز اسـتان 

یـاد می کند. کرمـان 
برشـان اعتقـاد دارد کـه اگر مشـکل بی 
آبـی در اسـتان کرمـان رفع نشـود در آینده 
نزدیـک مهاجرت هـا از اسـتان کرمـان بـه 

اسـتان های مجـاور شـروع خواهد شـد.
موقعیت های اجتماعی و اقتصادی 

کرمان در هیزم خشکسالی می سوزد
وجـود  و  گسـترده  کشـاورزی  از  وی 
قنـوات کهـن در کرمـان می گوید و تأسـف 
موقعیت هـای  از  بسـیاری  کـه  می خـورد 
کشـاورزی کرمـان ازجملـه وجـود باغ هـای 
گسـترده پسته در اسـتان در حال به چالش 

کشـیده شـدن اسـت و صدهـا قنـات هـم 
خشک شـده و یـا معـرض خشـکیدگی قرار 
دارنـد. وی امـا عقیـده دارد کـه ایـن بـاور 
غلـط اسـت کـه باصرفـه جویـی می تـوان 
بحران خشک سـالی را پشـت سـر گذاشـت 
و می گویـد: در ایـن مسـیر بـه اسـتراتژی و 
ملـی  منسـجم  برنامه ریـزی  و  خط مشـی 
نیـاز داریم. وی محاسـبات تئوریـک را برای 
ایـن  از  بـه نقشـه راه برون رفـت  رسـیدن 
مشـکل بسـیار مهـم می دانـد و اصـرار دارد 
کـه ایـن امـر تنهـا راه حل مشـکل نیسـت، 
بلکـه بایـد همـه همـراه یکدیگر بـرای حل 
مشـکل گام برداریـم و در کنـار ایـن باهـم 
بـودن بایـد آمـوزش اسـتفاده از آب هـای 

موجـود نیـز در دسـتور کار باشـد.
بیشترین نمود خشکسالی در شمال 

کرمان
 روی داده است

مدیـرکل مدیریـت بحران اسـتان کرمان 
نیـز  خشک سـالی را واقعیـت انکار نشـدنی 
می گویـد:  و  می دانـد  کرمـان  اسـتان  در 
اسـتان  در  بـارش  میلی متـر   92 امسـال 
حالـی  در  ایـن  اسـت  روی داده  کرمـان 
اسـت که سـال گذشـته میزان بـارش 104 
میلی متـر بـود و ایـن 10 درصـد کاهش در 
حالـی روی داده کـه سـال قبـل هـم در اوج 

بودیـم. خشک سـالی 
محسـن صالحی گفت: وضعیت بارندگی 
در همـه جای اسـتان یکسـان نیسـت مثًا 
در جنـوب اسـتان بارندگـی افزایش داشـته 
اسـت و پیش بینـی می کنیم با بـروز پدیده 
مونسـون بر میـزان بارش در ماه هـای آینده 
در  امـا  می شـود  افـزوده  منطقـه  ایـن  در 
شـمال اسـتان بارش هـا به شـدت کاهـش 
داشـته اسـت بطوریکه مثـًا در شـهداد در 
طـول یک سـال تنهـا 16.9 میلی متـر باران 

باریده اسـت.
وی شـایعات در خصوص پدیـده ال نینو 
را هم بی اثر دانسـت و افزود: امسـال بسـیار 
کـم آب تـر از سـال گذشـته بود و ایـن رویه 
در ماه هـای پیـش رو مشکل سـاز می شـود.

وی اجـرای برنامه هـای مدیریـت آب در 
اسـتان را برای پشت سـر گذاشتن تابستان 
ابـزار  پیـش رو را بسـیار مهـم دانسـت و 
امیـدواری کـرد بـا همراهـی مـردم و تدبیر 
مسـئوالن کم تنش ترین سـال را پشـت سر 
بگذاریـم امـا حقیقـت این اسـت کـه منابع 

آبـی دچـار تنش عمـده شـده اند.
کرمـان  اسـتانداری  اقدامـات  بـه  وی 
به عنـوان  آب  انتقـال  طرح هـای  درزمینـه 
از  برون رفـت  بـرای  اسـتان  نجـات  راه 
وضعیـت فعلـی یادکـرد و افـزود: تـا زمـان 
بـه بهره بـرداری رسـیدن ایـن طرح هـا باید 
صرفه جویـی کنیـم و راه هـای کوتاه مدت را 

بـا جدیـدت اجـرا کنیـم.
آخرین وضعیت سدهای کرمان

معـاون بهره بـرداری و حفاظـت از منابـع 
در  نیـز  کرمـان  منطقـه  آب  شـرکت  آب 
خصـوص وضعیـت منابـع آبـی در اسـتان 
کرمـان  گفـت: که تنهـا 42 درصد ظرفیت 
نظـر  بـه  و  اسـت  شـده  آبگیـری  سـدها 
نمی رسـد در باقی مانـده ماه هـای سـال آبی 

جـاری بارانـی داشـته باشـیم.
علـی عـرب سـدهای جیرفـت، تنگوئیه، 
بافـت را ازجمله مهم ترین سـدهای اسـتان 
دانسـت و گفـت: هیچ کـدام از ایـن سـدها 
به صـورت کامـل آبگیـری نشـده اند هرچند 
حجـم آبگیـری نسـبت بـه سـال گذشـته 

بیشـتر اسـت امـا ایده آل نیسـت.
وی مجمـوع آبگیـری چهـار سـد بزرگ 
اسـتان کرمـان را 206 میلیـون و پنـج هزار 
مترمکعـب دانسـت و گفت: تنها سـد نسـاء 
در بـم اسـت که کامل آبگیری شـده اسـت 
و بقیـه سـدها در اثر خشک سـالی و کاهش 
بارندگی در اسـتان همچنـان با تنش مواجه 
هسـتند.  به نظر می رسـد با تـداوم وضعیت 
فعلی اسـتان کرمان در تابستان سال جاری 
نیـز شـاهد ادامـه حضـور در خـط قرمـز 
تأمیـن آب شـرب خواهد بود و تمـام این ها 
در حالی اسـت که 70 درصد آب اسـتان در 
بخش کشـاورزی یـا تبخیر می شـود و یا به 

زمین فرو مـی رود.
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